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canadiernes fremragende vestindisk fødte, førende gærdespiller og spinbowler, 

Brisbane, fejlbedømmer en bold fra Carsten Morild og kastes ud. Den danske 

keeper er Hans Fausbøll, og desuden ses Lars Hansen. Billedet stammer fra to

dages-landskampen mellem Canada og Danmark. Læs den omfattende reportage 

fra turen inde i bladet. (Foto: Toronto Star) 
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Gode resultater internationalt 

AfROLA.ND WALD 

DE INTERNATIONALE begiven
heder, som nu er forbi for i år, 
har været indbringende for 
dansk cricket. 

Først og fremmest vendte vort 
senior-landshold ubesejret hjem 
fra turen til Canada. To sejre og 
fire uafgjorte resultater blev det 
til, og det var mere, end selv den 
største optimist havde turdet hå
be på, inden spillerne tog afsted. 

Henrik Mortensen, AaB, gjor
de alle kritikere - heriblandt un
dertegnede - til skamme ved 
med en forbilledlig koncentrati
on og viljestyrke at føre sit hold 
frelst gennem trængslerne. 

På denne plads, hvor han tid
ligere har været genstand for 
kritik, skal han også have al den 
anerkendelse, der tilkommer 
ham. 

Enslydende rapporter fra le
dere, der var med på turen, for
tæller, at AaB'eren gjorde det 
glimrende. Foruden at være en 
upåklagelig anfører, der dispo
nerede fornuftigt med sine trop
per, formåede han også at være 
spilleren i centrum. 

Dette kom klarest til udtryk i 
todages-landskampen, hvor han 
diskede op med et festfyrværkeri 
af stød. Han var dog ikke mere 
mærket heraf, end at han dagen 
efter - i den overbegrænsede 
landskamp - kunne notere sig 
for kaste-analysen 8-7-1-1. 

Det er helt ubestrideligt tegn 
på klasse! 

I forvejen vidste vi, at Henrik 
Mortensen er en fremragende 
kaster og en solid gærdespiller. 
Nu kan han også føje titlen »ud
mærket anfører« til sine meriter. 

TIL GENGÆLD blev det klart, 
at kritikken omkring udtagelsen 
af Leif Busk Jensen, Henrik Flu
gel og Morten Petersson var be
rettiget. Ingen af disse var i 
stand til at bryde afgørende 
igennem. 

At samtlige tre har fremtiden 
for sig, skal der imidlertid ikke 
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Canada-turen gav Henrik Mortensen oprejsning 

TV-dækningen af pokalfinalen var langt fra god 

herske tvivl om. De har cricket
forståelse nok til at komme igen. 

I international sammenhæng 
har vi også grund til at glæde os 
over de unges indsats i kampen 
mod BAOR. Den kamp afsløre
de, at dansk cricket faktisk rå
der over spillere med den rette 
indstilling. 

Fire-fem af disse er om få år 
at finde på A-landsholdet. De 
skal være velkomne som aflø
sere for spillere, der igennem 
talrige år har været værdifulde 
for dansk cricket, men som nu 
er ved at være »over the hill«. 

Midt i glæden må man ikke 
glemme skuffelsen over den 
danske indsats mod EMU. Uaf
gjort giver ikke et reelt billede 
af begivenhederne. En enkelt 
spiller - Carsten Morild - måtte 
rede trådene ud for 5-6 andre, 
der totalt manglede gnisten. 

HVAD ungdomsspillere angår, 
er vi igen tilbage ved det positi
ve. Et dansk juniorhold klarede 
sig tilfredsstillende i Essex. -
Samtidig var de uden for banen 
værdige repræsentanter for 
dansk idræt (jævnfør brevet fra 
Mr. Jenkins andet steds i bla
det). 

Dette forhold er af mindst lige 
så stor betydning som det 
sportslige. Et godt »image« er 
en betydningsfuld baggrund i 
bestræbelserne for at få yderli
gere internationale kontakter. 

Også junior- og drengelands
holdets tur til Holland var vel
lykket. Og lige så fornøjeligt var 
det at følge 88 drenges livlige 
aktivitet under de to landsstæv
ner. 

Jo, 1974 var, hvad internatio
nale kampe betræffer, afgjort et 
godt år. 

I ENGLAND er cricket godt 
TV-stof. Desværre kan man ikke 
sige det samme herhjemme. Ik
ke fordi spillet ikke egner sig til 
skærmen, men på grund af util
strækkelig kameraføring og me
re eller mindre tilfældig redige
ring. 

John !dorn lagde ellers op til 
noget godt, da pokalfinalen blev 
transmitteret. Hans forklaring af 
spillet var orienterende, selv om 

han burde have vist seerne de 
en kel te rekvisitter. 

Hvordan ser et bat og en bold 
ud, hvor store er skinnerne, og 
hvad består gærdet egentlig af? 

Fortsættelsen kunne desværre 
ikke måle sig med indledningen. 
Hvor var bolden, da spillerne 
blev grebet ud? Jublende mark
spillere gav selvfølgelig et ind
tryk af, at der var sket et eller 
andet, men det kunne nu lige så 
godt være en glædestilkendegi
velse over, at moster Anna ende
lig var nået frem til spilleplad
sen. 

Redigeringen var mildt sagt 
rodet. Jørgen Jønsson forklare
de en detalje, der gik på noget 
helt andet end det, der var på 
skærmen. 

Han var selvfølgelig uanende 
om, at man pludselig var sprun
get en times tid længere frem. 

Dårligst blev det til sidst, da 
borgmester Kjeld Rasmussen 
med et stod med pokalen i hån
den. Ingen oplysninger om hvem 
der havde vundet. 

Og det er jo faktisk det, spil
let går ud på! 

»Jøns« slap i øvrigt udmærket
fra sin kommentator-debut. Ikke 
for mange fagudtryk. Dem, der 
var, blev grundigt forklaret. Lige 
bortset fra den om dommerens 
hvide kittel. Jønsson mente nok, 
at det var noget, der gik tilbage 
til England. 

Ja, mon ikke! 
Beundres skal »Jøns« imidler

tid for sin evne til at lade hånt 
om naturens frie spil. Hr. Jøns
son: Det regnede faktisk, mens 
AaB var ved gærdet, og det var 
faktisk derfor, Klaus Frederiksen 
tørrede bolden af ... 
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TURNERINGSOVERSIGTEN: 

Hardy Sørensen og 

Carsten Morild var 

AB
6

ernes banemænd 
AaB er godt på vej mod sin 14. titel i træk 

Noget meget mærkeligt skal ske, hvis 
ikke AaB for 14. år i træk vinder det 
danske mesterskab. Pr. 4. august er 
holdet alene i spidsen - seks points 
foran Svanholm på andenpladsen. 

Mestrene forcerede uden synderligt 
besvær forhindringen, der hed AB. 
Bagsværd-holdet havde ellers tre AaB
gærder nede for 47, men da først 
Hardy Sørensen fik Carsten Morild 
som makker, gik det nærmest i eks
prestempo. 

De to veteraner skiltes først ved 
188, hvorefter AaB lukkede. 

AB fik 4½ time til at lave mere, 
men hurtigt fik man en anelse om, 
hvor det ville bære henad, da Niels 
Talbro blev kastet ud på fjerde bold. 

Ved totalen 25 for 1 måtte spillet 
afbrydes på grund af regn. Efter en 
time var man klar til at begynde igen, 
og da skulle AB holde sig inde i lidt 
over to timer for at klare 0-0. 

Henrik Mortensen og Carsten Mo
rild lod dog ingen tvivl tilbage, og alle 
AB'erne var ude på lidt over en time. 

DET ER SYND 
Svanholm er stadig på andenpladsen 
efter 1. halvlegs-sejre over Chang og 
B 1909. Desværre er Brøndby-spiller
ne ved at forfalde til et meget destruk
tivt og langtrukkent gærdespil. Det er 
synd, når man betænker, at holdet 
tæller så mange glimrende bats. 

Mod Chang brugte holdet over tre 
timer til at score 110 points. Med det 
tempo kan man ikke gøre sig håb om 
at vinde efter færdig kamp. 

Mod B 1909 blev svanholmerne 
»inspireret« af de gæve fynboer, der
to gange i træk (den første kamp
måtte stoppes p.g.a. regn) satte re
kord i bedrøveligt gærdespil.

Først var »de rø'e« fire timer om 
at score 142 points, og lørdagen efter 
tog det stort set lige så lang tid at 
lave 97! 

Begge gange fulgte Svanholm efter 
i samme tempo, og så var og blev det 
kedeligt. 

I det første møde imponerede paki
staneren Gulzar Ahmad med 92 not 
out, mens han blev løbet ud for O i 
den anden kamp. 

Kjeld Jannings var den uheldige 
makker, og det var han også, da 

Flemming Dalager og Peter Palle 
Klokker led samme skæbne. Jannings 
spillede ellers udmærket og var lige 
ved at »carry his bat«. 

Dagen efter var J annings igen i 
focus - denne gang dog udelukken
de i den positive rolle. Han scorede 
55 ud af en total på 117 for 4 mod 
Horsens. 

JØRGEN STEEN LARSEN 
ER FÆRDIG FOR I AR 
Skanderborg blev hægtet af den ende
lige topstrid, da holdet tabte i Ring
sted. Jørgen Steen Larsen er færdig 
for resten af sæsonen, og det er mere, 
end jyderne kan klare. 

Kun Keld Kristensen og Jens Priess 
formåede i den kamp at bide fra sig, 
og det var selvfølgelig ikke nok. Jan 
Hansen var - sædvanen tro - topfigu
ren hos midtsjællænderne. 

Derimod havde Skanderborg intet 
besvær med at slå Sorø med en halv
leg. 

Kampen om bronzemedaljerne 
kommer til at stå mellem Skander
borg, Hjørring, Ringsted og B 1909. 
Kan Ringsted slå Horsens og Hjør
ring i de to næste kampe, har sjæl
lænderne gode chancer for at sikre 
sig de første medaljer i klubbens hi
storie. 

Ringsted-spillerne gjorde det godt 
mod både Skanderborg og Chang. 
Mod Skanderborg var holdet kun 6 
points fra at få fuld valuta. Det fik 
Ringsted imidlertid mod Chang ved 
at score 131 points på 19 overs. 

Hjørring har siden sidst kun spillet 
en enkelt kamp. Den gav sejr mod 
KB. Klaus Buus måtte forlade banen 
med en beskadiget akillescene, men 
der er begrundet håb om, at han kom
mer med i vendelboernes sidste fem 
kampe. 

VETERAN-SUCCES 
Chang lever fortsat helt op til beteg
nelsen »op-og-ned-holdet«. Dårlig 
indsats mod Svanholm og Horseas, 
gode præstationer mod B 1909 og 
Ringsted (holdet vandt 1. halvleg). 

Horsens kom et godt stykke væk 
fra nedrykningsfaren, da Østjyderne 

overraskende besejrede Chang. Vete
ranerne Jørn Høj og Henning Eliasen 
(come back efter tre år) klarede ær
terne. Jørn HØj som en særdeles ube
hagelig kaster (7 for 34) og Eliasen 
i sin vante åbningsgærderolle. 

Kasteren Ole Schaumann brillerede 
som gærdespiller. Hos Chang et aner
kendende ord til juniorspilleren Kim 
Pedersen, der scorede 17 not out og 
48. 

Også KB har bevæget sig en smule 
væk fra det ubehagelige. Holdet fra 
Peter Bangs Vej vandt den uhyre vig
tige kamp mod Sorø, der kun kunne 
bidrage med 30 points i 1. halvleg. 
I 2. blev det til 217 for 9 (Ib Hiickel
kamp 89). 

Succes'en fulgte KB'erne op mod 
Nykøbing Mors i en lige så vigtig 
kamp. Jyderne var uden Henning 
Jensen og Tage Mikkelsen, og det let
tede selvfølgelig opgaven. 

Allan Schultz var mod både Sorø 
og Nykøbing en farlig kaster (4 for 
10 og 6 for 24). 

KUN MIRAKLER KAN 
REDDE SORØ 
Nykøbing Mors fik heller ingen point 
mod AB, der havde en Finn Vi1lum
sen i spillehumør. Det var han også 
mod Ringsted (91), der blev slået ef
ter 1. halvleg. 

Endelig lØb Sorø ind i sit 8. neder
lag (heraf de 7 med 0-8) i Nykøbing 
Mors. 

Disse resultater betyder, at Sorø 
skal præstere mirakler for at klare 
frisag, og det har klubben slet ikke 
materialet til. 

Næstsidst slutter Horsens, KB eller 
Nykøbing Mors. Jeg tror mest på KB. 

Stillingen pr. 4. august: 

AaB . . . . . . . . . . . . . . . .

Svanholm . . . . . . . . . . . .

Skanderborg . . . . . . . . . .

Hjørring . . . . . . . . . . . . 

Ringsted . . . . . . . . . . . .

B 1909 . . . . . . . . . . . . . .

Chang . . . . . . . . . . . . . . 

AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Horsens . ............. 
KB . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nykøbing Mors . . . . . .

Sorø . . . . . . . . . . . . . . . .

k. p. gns.

7 50 7,1 
7 44 6,2 
7 32 4,5 
6 26 4,3 
8 34 4,2 
7 26 3,7 
8 26 3,2 
8 26 3,2 
7 18 2,5 
9 18 2,0 
8 14 1,7 
8 0 0,0 
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Århus, Glostrup og Slagelse 
må kæmpe om oprykningen 

Oprykningsstriden i 2. division bliver 
et anliggende mellem Århus, Glostrup 
og Slagelse. Århus vandt stort over 
Viborg, mens holdets kamp mod Sil
keborg blev stoppet af regn. 

Mod Viborg var John Madsen både 
med bat (79) og bold (8 for 37) helt 
i top. 

Glostrup har overtaget førsteplad
sen efter 8-0 sejre over både Skan
derborg og Soranerne. Brødrene 
Thomsen gør sig fortsat smukt gæl
dende. 

Også Slagelse har vundet to kampe 
- over Skanderborg og Viborg - men
kun efter 1. halvleg. Idet jeg betrag
ter Århus som sikker på førsteplad
sen, afgøres den anden topplacering
formentlig først den sidste spilledag,
når Glostrup møder Slagelse.

Fredericia 

og
Svanholm 

pa 

1. pladsen
Om 3. divisionerne må vi af plads
mæssige årsager indskrænke os til en 
meget summarisk gennemgang. 

I Østkredsen er Svanholm så godt 
som sikker på at slutte som nr. 1. Hol
det består af en blanding af rutinere
de og mange talentfulde spillere. -
Klubben nærer dog ingen ambitioner 
i retning af at rykke op. 

AB og Frem er derfor favoritter 
til oprykningen. Førstnævnte er langt 
om længe kommet med for alvor, så 
måske trækker Bagsværd-mandskabet 
det længste strå. Efter sigende har 
AB'erne ingen betænkeligheder ved 
at rykke op. 

Fra denne kreds skal i Øvrigt kun 
nævnes, at Ringsted præsterede en 
meget uanstændig lukning mod Kø
ge, da midtsjællænderne gav Køge 2 
timer og 10 minutter til at score 255 
points. 

Det har intet med cricket at gØre! 

Stillingen pr. 4. august: 
k. p. gns.

Svanholm . . . . . . . . . . . . 8 40 5,0 
KB . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 24 4,1 
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Soranerne har endnu ikke stillet 
med det stærkeste hold, og det betød 
nederlag mod Esbjerg og Glostrup. 
Kim Schaumann tegnede sig for sit 
andet century i år med 111 mod Glo
strup. 

Viborg har tabt til Århus og Sla
gelse og slået Esbjerg. Holdet har ab
solut stor ære af sit første ophold i 
den næstbedste række. 

Herning kom væk fra nedryknings
faren, da Holstebro og Silkeborg blev 
besejret. Megen ros til Erling Krogh 
Andersen, der er dominerende på bå
de gærde- og kastesiden. 

Silkeborg, Esbjerg, Holstebro og 
Skanderborg må slås om de ikke så 
ærefulde placeringer. Holstebro fik 
sine første point mod Silkeborg, der 
kun kunne lave 41 points i 1. halvleg. 
flrØdrene Ole og Jens Peter Johansen 

Frem ............... . 
AB ................. . 
Nykøbing F . ......... . 
Køge ............... . 
Ringsted ............ . 
Roskilde ........... . 
Næstved . ........... . 
Slagelse ............. . 
Soranerne ........... . 

7 24 3,4 
7 24 3,4 
6 18 3,0 
7 20 2,8 
7 20 2,8 
8 22 2,7 
7 18 2,5 
7 14 2,0 
6 ]2 2,0 

I vestkredsen kan man godt begyn
de at lykønske Fredericia med opryk
ningen. Hårdeste konkurrent er Gren
å, der dog ikke ønsker at rykke op. 

var hårde ved Silkeborg-spillerne (i 
alt 12 gærder). 

Esbjerg har 14 points og kan så 
nogenlunde tage det roligt. Det kan 
Skanderborg til gengæld ikke. Holdet 
har endnu ikke prøvet at vinde. 

Meget tyder på, at 2. division næ
ste år kommer til at bestå af lutter 
førstehold (Svanholm II er nemlig ik
ke videre interesseret i at rykke op). 

Stillingen pr. 4. august: 

Glostrup 
Århus 
Slagelse 
Viborg 

............ 
. ............. 
.............. 
.............. 

Soranerne ............ 
Herning 
Esbjerg 
Silkeborg 

.............. 

. . . . . . . . . . . . . . 
. ........... 

Holstebro ............ 
Skanderborg .......... 

k. p. gns.
7 40 5,7 
5 28 5,6 
7 36 5,1 
8 34 4,2 
7 26 3,7 
7 24 3,4 
7 14 2,0 
6 12 2,0 
7 6 0,8 
7 0 0,0 

I bunden ser det skidt ud for Nykø
bing Mors, Horsens og Kerteminde. 

Stillingen pr. 4. august: 

Fredericia ........... . 
Grenå . ............. . 
Dronningborg ....... . 
Esbjerg ............. . 
Århus .............. . 
B 1913 ............. . 
Hjørring . ........... . 
Kerteminde ......... . 
Horsens ............. . 
NykØbing Mors ..... . 

k. p. gns.
6 42 7,0 
6 36 6,0 
7 30 4,2 
6 22 3,8 
7 26 3,7 
6 20 3,3 
6 20 3,3 
6 12 2,0 
6 12 2,0 
7 8 1,1 

Mellem- og A-ræl<l<erne

Mellemrækken Øst er et hurtigt over
stået kapitel, idet der fra den 9. juni til 
den 4. august er spillet siger og skriver 
fem kampe. Kampene udsættes i en uen
delighed, samtidig med at AB har truk
ket sit hold. 

Køge har gjort det bedst ved at vinde 
sine tre kampe mod Svanholm, Roskilde 
og Ringsted. Leif Sonberg (95 mod 
Roskilde og 45 mod Ringsted) og Ib 
Pedersen (105 mod Svanholm) har væ
ret Østsjællændernes stjerner. 

På kastesiden har Jan Pedersen og 
Per H. Hansen høstet laurbærrene. 

Ringsted har slået Roskilde efter fær
dig kamp, mens Glostrup vandt 8-0 
over Køge. 

Mellemrækken midt bliver vundet af 
Kolding, der har gjort det af med Skan
derborg (to gange) og B 1909. Poul Erik 
Nielsen og Lars Peter Nielsen er ubarm
hjertige kastere, og på gærdesiden har 
malaysisk fødte Albert Keun gjort det 
glimrende. 

Endelig har Skanderborg lammetævet 
B 1913 med 234 points efter 1. halvleg 
(Svend Aage Nielsen, Skanderborg, 95). 

Kun uheld kan forhindre AaB i at 
vinde mellemrækken vest. Med Jørgen 
W. Larsen og Svend Aage Jeppesen i
spidsen nærmest tromler holdet de arme
modstandere ned.

Undtagelsen, der bekræfter reglen, 
kom i den første kamp mod Chang, 
hvor AaB - efter at have vundet 1. halv
leg - var all out for 18 (atten) i 2. 

AaB tog revanche den 3. august, da 
Chang fik 39 og 61. Jørgen W. Larsen 
og Svend Aage Jeppesen var som sæd
vanlig udslagsgivende - godt bistået af 
en særdeles kendt person ved navn N. 
J. Andersen.

Dronningborg har beklageligvis måttet
trække sit hold. 

A-rækkerne er fortsat i samme, hygge
lige atmosfære, som de begyndte. Abso
lut en sund nyskabelse, der er kommet 
for at blive. 

Svanholm har vundet kreds 71, mens 
Skanderborg blev nummer 1 i kreds 74. 
Kreds 72, 73 og 75 er endnu ikke fær
digspillet. 

Roland. 



Junior-, drenge- og lilleputrækl<erne 
JUNIORRÆKKERNE 

Sommerferieperioden er jo ikke den 
mest hektiske hvad angår ungdoms
cricket, men lidt er der da sket rundt 
omkring. 

Juniorrækken kreds 41 vindes af 
Svanholm, såfremt klubben får seks 
points i en af sine tre sidste kampe 
eller nærmeste konkurrent AB taber 
en af sine. 

I kreds 42 vandt Slagelse den an
den af de to afgørende kampe mod 
Roskilde, hovedsageligt takket være 
brødrene Ebbe og Kim Christiansen. 
Den første af topkampene regnede i 
stykker på et tidspunkt, hvor det kun
ne være blevet til lidt af hvert, selv
om Roskilde kun havde startet med 
54 points. 

I kreds 43 har Silkeborg, som til
syneladende ellers har et godt mate
riale, trukket holdet, og i toppen er 
der kun Kerteminde og Århus. År
hus skal vinde over Kerteminde på 
sidste spilledag for at vinde rækken, 
idet holdet gik hen og tabte til Es
bjerg, der noget sent er kommet efter 
det. 

Kreds 44 er åben. Hjørring fører, 
men Nykøbing M. er ikke uden chan
cer. Viborg er heller ikke helt tabt 
af feltet, men holdet kan ikke rigtig 
bære, at hovedkasteren Henrik Han
sen er i stykker - formentlig for re
sten af sæsonen. 

Kreds 41 
k. p. gns.

Svanholm . . . . . . . . . . . . 5 34 6,8 
AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 18 3,6 
Ringsted . . . . . . . . . . . . 5 12 2,4 
Glostrup . . . . . . . . . . . . 5 6 1,2 
Køge . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0 0,0 

Kreds 42 
Slagelse . . . . . . . . . . . . . . 3 20 6,3 
Roskilde . . . . . . . . . . . . 4 22 5,5 
Svanholm II . . . . . . . . . . 4 8 2,0 
Næstved . . . . . . . . . . . . . 3 0 0,0 

Kreds 43 
Kerteminde . . . . . . . . . . 5 38 7,6 
Århus . . . . . . . . . . . . . . . 5 32 6,4 
Herning . . . . . . . . . . . . . . 2 6 3,0 
B 1909 . . . . . . . . . . . . . . 6 14 2,3 
Esbjerg . . . . . . . . . . . . . . 5 6 1,2 
Silkeborg er trukket. 

Kreds 44 
Hjørring . . . . . . . . . . . . 7 42 6,0 
NykØbing Mors . . . . . . 7 34 4,9 

Gørtlervej 1 

Viborg . . . . . . . . . . . . . . 7 32 4,5 
Chang . . . . . . . . . . . . . . 6 18 3,0 
AaB . . . . . . . . . . . . . . . . 7 6 0,8 
Dronningborg . . . . . . . . 7 0 0,0 

DRENGERÆKKERNE 

I drengerækken kreds 51 stillede KB 
modstanderen Svanholm overfor den 
opgave at score mere end 197 på om
kring en time og 20 minutter. Kampen 
endte naturligvis 0-0. Dermed er Glo
strup godt stillet, men omegnsrival
opgøret Glostrup-Svanholm kan dog 
stadigvæk blive afgørende for ræk
kens udfald. 

I kreds 52 mødes Horsens og Es
bjerg på sidste spilledag i den afgø
rende match, medmindre Esbjerg for
inden måtte brænde sig på B 1913, 
der heller ikke er helt ilde, og jo som 
ifølge et i sidste nummer offentlig
gjort læserbrev kan stå på egne ben. 

Kreds 53 er fuldstændig spændings
forladt, og det er synd for Skander
borgs mange talenter, at de næsten 
ikke møder modstand. Skanderborg 
burde have tilmeldt et juniorhold, så 
nogle af de - yderst velvoksne -
drenge hurtigere kunne have udvik
let deres spil mod hæderlig kastning, 
Det viste sig jo desværre under dren
gelandsholdsturen til Holland, at 
drengene totalt mangler rutine ved 
gærdet, når de får anstændig mod
stand. 

Kreds 54 er lige så spændende som 
i fjor. Hjørring fører med 4 points 
foran Chang, men Viborg med en 
kamp mindre og 10 points efter Hjør
ring kan stadigvæk godt snuppe ræk
kesejren i den lange ende. Men Hjør
rings kasteduo Karsten og Ole Chri
stiansen må formodes at kunne klare 
ærterne. 

Kreds 51 

Glostrup . . . . . . . . . . . .

Svanholm . . . . . . . . . . . . 

Ringsted . . . . . . . . . . . .

AB 
KB 
Sorø 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

Frem . . . . . . . . . . . . . . . . 

Køge . . . . . . . . . . . . . . . .

Slagelse trukket. 

Kreds 52 
Horsens 
Esbjerg 

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

k. p. gns
4 30 7,5 
4 24 6,0 
4 22 5,5 
4 20 5,0 
3 8 2,7 
5 6 1,2 
5 6 1,2 
5 0 0,0 

4 30 7,5 
4 30 7,5 

B 1913 
Husum 

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

Fredericia . . . . . . . . . . . .

Kolding ............. , 
Kerteminde . . . . . . . . . .

Kreds 53 
Skanderborg . . . . . . . . . .

Herning .............. 
Dronningborg . . . . . . . .

Århus . . . . . . . . . . . . . . .

Holstebro 

Kreds 54 

. . . . . . . . . . . .

Hjørring . .. , ........ . 
Chang . ...... , , ..... . 
Viborg .. , .......... . 
Nykøbing Mors ..... . 
AaB ............... . 

4 20 5,0 
5 18 3,6 
5 8 1,6 
4 6 1,5 
4 0 0,0 

5 38 7,6 
4 16 4,0 
2 8 4,0 
5 6 1,2 
3 0 0,0 

6 28 4,7 
6 24 4,0 
5 18 3,6 
5 12 2,4 
6 6 1,0 

LILLEPUTRÆKKERNE 

Ringsted vinder nok lilleputrækken 
kreds 61, men hvis KB fik spillet si
ne kampe, kunne denne forening godt 
være en trussel. 

I kreds 62 er den afgørende match 
spillet, når disse linier læses. Den står 
nemlig mellem Skanderborg og Es
bjerg. 

I kreds 63 er AaB i spidsen, men 
Chang kan ved at vinde den sidste af 
de indbyrdes kampe - holdet vandt 
også den første - vinde rækken foran 
mestrenes lilleputdebutanter. Changs 
hold er mere bredt end AaBs, der i 
meget hØj grad koncentreres om en 
enkelt spiller, og det er så spørgsmå
let om han kan klare det - bl. a. psy
kisk. 

Kreds 61 

KB . . . . . .  . . . . . . . . . . . 

Ringsted . . . . . . . . . . .

Svanholm . . . . . . . . . . .

Glostrup . . . . . . . . . . . .

Frem . . . . . . . . . . .  . . . . . 

Køge . . . . . . . . . . . . .  . . . 

Sorø . . . . . . . . . . . . . . .

AB . . . . . . . . . . . . . 

Kreds 62 

. . . . .

Skanderborg ......... . 
Esbjerg ............. . 
Kolding . ........... , 
Fredericia ........... . 

Kreds 63 
AaB .......... , .... . 
Chang ..... , ....... . 
Nykøbing Mors ..... . 
Viborg ............. . 
Århus . ...... , . , .... . 

k. p. gns.
3 22 7,3 
3 22 7,3 
4 22 5,5 
4 20 5,0 
3 8 2,7 
3 3 1,0 
3 0 0,0 
4 0 0,0 

4 22 5,5 
4 18 4,5 
4 12 3,0 
4 0 0,0 

5 30 6,0 
5 26 5,2 
5 12 2,4 
6 14 2,3 
6 6 1,0 

Nis. 
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Canadas lggulden ved gærdet i todages-landskampen 

Allerede på den tørste dag 

døde kampen en stille død 
Henrik Mortensen var outstanding i den 1. landskamp 

Vores første landskamp så langt 
fra de hjemlige strande som i 
Toronto døde en stille død alle
rede på førstedagen. Andenda
gen var i virkeligheden formali
teter. Canadierne gjorde et gen
oplivningsforsøg med en luk
ning, mens de var bagefter, men 
med fem timers spilletid tilbage, 
anså danskerne det ikke for mu
ligt at nå en seriøs afgørelse, og 
matchen sivede ud i en uinte
ressant draw. 

På forhånd havde DCF vanskeligt 
ved at forstå, at canadierne ikke ville 
acceptere vores forslag om en tre-
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dages landskamp, men foretrak en 
kamp over to dage og derefter en en
dagskamp (overbegrænset). 

Canadierne havde deres interne 
grunde til dette arrangement, men 
når vi var kommet så langt, følte 
vi, at tre dages spil var det rigtige. 

Som det faldt ud, skal vi såmænd 
ikke være kede af det. 

En tredages landskamp på den ba
ne og med de to hold, der scorede 
med en hastighed af 20-30 points i 
timen, bortset fra perioderne op til 
lukningerne, havde såmænd også endt 
uafgjort. Og defensivt gærdespil i tre 
dage uden resultat havde næsten ikke 
været til at bære. 

PITCHEN VAR DØD 
SOM EN SILD 
Pitchen på Toronto Cricket Clubs b·a
ne er en græspitch med måtte over. 
Hvis nogen tror, at det er et primi
tivt arrangement, må de tro om igen. 
Banen og udenomsfaciliteterne med 
masser af groundsmen hører simpelt
hen til i verdensklasse. Der spilles ik
ke direkte på den meget velholdte 
græspitch, fordi græsset ikke rigtigt 
egner sig, og fordi der næsten ikke 
andre steder i Canada spilles på græs. 

Men pitchen flyttes fra gang til 
gang, og med måtte fra slaggrænse til 
kastegrænse har kasterne et perfekt 
run up. Men pitchen var dØd som en 



sild, fordi det havde regnet i tove dag 
efter dag før landskampen. 

Bolden kom ikke op til gærdespil
lerne, der, bortset fra de lokale, var 
helt uvante med at spille på et så lang
somt underlag. Gærdespillerne havde 
meget vanskeligt ved at score points. 
Til gengæld var kasterne berøvet de 
våben, der hedder skarpe skruninger 
og hurtige opspring. 

Om pitchen sagde de lokale, at på 
den bliver man ikke taget. Man giver 
selv sit gærde væk. 

Under sådanne forhold måtte det 
blive kedsommeligt at se et dansk 
hold batte. I forvejen er vores gær
despillere uden megen aggressivitet, 
når de spiller internationalt, fordi den 
dosis løs kastning, de blot kan vente 
på hjemme, ikke kommer. 

Når dertil kom, at de ikke kunne 
udnytte deres stød bag gærdet, og da 
masser af hooks mislykkedes på grund 
af det manglende opspring, måtte

det gå langsomt. 

DANSKERNE FORSIGTIGE 
Vi vandt lodtrækningen - meget vig
tigt - og gik til gærdet. Første time 
indbragte 25, anden time 10 og tredje 
time 28. Havde det ikke været for 
adskillige fejlbolde og andre extras, 
havde det været endnu værre. 

Det er naturligvis nemt at sidde 
udenfor og råbe på aggressivitet, men 
jeg støtter mig til den irske, meget 
vidende dommer, David Jones, når 
jeg påstår, at især den halvhårde 
kastning langt fra fik efter fortjeneste. 

Når man lader de dårlige bolde 
gå (battet op i vejret i en smuk atti
tude) og parerer de andre, kommer 
man ingen vegne. 

Hardy Sørensen gik hurtigt i beg
ge halvlege. Han var begge gange me
get uheldig ved at falde for direkte 
fremragende greb. Luther og Isaks
son blev derfor de egentlige åbnere, 
og da Luther faldt, afløste Buus. 

Kampens anden time med 10 points 
afgjorde i virkeligheden den match. 
Isaksson kom ganske enkelt aldrig i 
gang under sit ophold på to trekvart 
time, der indbragte 20 points, de fle
ste scoret i begyndelsen. 

Buus var minstandten heller ikke 
for opmuntrende, men havde dog ta
get hul på stødene, da han faldt. Lars 
Hansen viste heller ikke nogen aggres
sivitet, selv om han blev stokket ud, 
og først da Mortensen og Morild 
fandt hinanden i en 5. gærdestand, 
der hævede fra 74 til 132, skete der 
noget. Den time med disse to sam
men indbragte 55 points. 

HÆDERLIGT MARKSPIL 
Morild spillede - i modsætning til 
nogle af de foregående - sit naturlige 
spil, da han først var spillet ind, og 
Mortensen bragte sig selv i andenvio-

linens rolle. Men da Morild gik, og 
Mortensen fik Steen Larsen som mak
ker, stod der Mortensen på det hele. 
Han ramte alt - lige på pladen - og 
mod lukketid scorede han firere og 
seksere på næsten hver bold. 

Med 1 ½ time tilbage af spilletiden 
lukkedes der på førstedagen med 211 
for 6. Vi fik to canadiske gærder ud 
for 43, men da der ikke kom noget 
egentligt dansk gennembrud tidligt på 
andendagen, selv om der fortsat ka
stedes tæt, var og blev matchen uaf
gjort. 

Det danske markspil var ganske 
hæderligt, men de svære chancer blev 
ikke taget, og så får man ikke en 
jævnbyrdig modstander billigt. 

Canadierne havde en ganske dejlig 
gærdespiller i Brisbane, der kunne 
være taget et par gange tidligt. 

Canadierne lukkede 62 points bag
efter. Skulle der ske noget, måtte vi 
»gå til vaflerne«, rable en 130 hurtige
points af os på et par timer og lukke.

Men hertil var respekten for den 
canadiske kastning for stor - og slow 
medium-kasteren Clarke og den glim
rende spioner de Souza for gode. Vi 
prikkede videre. 

Klaus Buus holdt sammen på hol
det, efterhånden som det faldt, og for 
dog at vise vores gode vilje blev der 
lukket, så canadierne havde den rene 
papirchance: 23 overs til 161 points. 

MORTENSEN OUTSTANDING 
Steen Larsen og Morild var i stykker, 
så Mortensen og Isaksson smed nogle 
rutine-overs ned, mens marken stod 
spredt ude ved grænserne. Med 97 for 
2 sørgede canadierne for, at matchen 
fik en pæn begravelse. 

Mortensen var kampens outstan
ding figur. Hans gærdespil, kastning, 
markspil, alt var i top. Det var hans 
appeller også! 

Vi er mange - incl. dommere -
der ikke kan lide dem. Overfor virke
lig gode dommere skader de hede 
bønner m. m. formentlig mere, end 
de gavner. 

Om hans anførerskab kan der med 
hensyn til kasteudskiftning, markop
stillinger og gåen forrest i koncentra
tion kun siges meget positive ting. 
Men spørgsmålet er, om han ikke for 
tidligt gav sig tilfreds - og spillede på 
uafgjort. 

Vi kunne i starten af 2. halvleg 
have prøvet at score hurtige points, 
f. eks. ved hurtigt at sende Morild
og ham selv i ilden. Gik det ikke,
kunne de øvrige have standset gær
defaldene (forhåbentlig).

Man kunne dermed have skabt en 
afslutning, hvor canadierne på lidt 
under tre timer havde fået til opgave 
at score omkring 180 points. Det hav
de givet begge hold en chance, selv 

om det såmænd nok også var endt 
uafgjort. 

Men Henrik Mortensen ønskede ik
ke højt spil og havde sikkert også i 
baghovedet, at Morild - grundet en 
skade - ikke kunne kaste. 

Højt spil er som oftest noget, man 
helst ser, når man ikke har ansvaret, 
f. eks. når man sidder behageligt hen-.
stængt i en lænestol på Torontos bane
og stønner efter action efter at have
overværet en gang cricket, hvor der
m.in salighed var langt mellem snap-
sene. Nis.

DANMARKS 1. HALVLEG 
H. Sørensen, gr. Brisbane, k. Stevens 0
J. Luther, gr. Braithwaite, k. Stevens 12
Ole Isaksson, k. Clarke . . . . . . . . . . . . 20 
Klaus Buus, k. de Souza . . . . . . . . . . 24 
Carsten Morild, gr. Baksh, k. Souza 40 
Lars Hansen, st., k. Clarke . . . . . . . . 3 
Henrik Mortensen, not out . . . . . . . . 79 
J Ørgen Steen Larsen, not out . . . . . . 12 
Extras (4 b, 9 Ib, 2 u, 6 fb.) ........ 21 

l ait ...... � 
Gærdernes fald: 1-1, 2-26, 3-63, 4-63, 

5-72-6-132.
Kastning: Braithwaite 19-7-48-0, Ste

vens 16-8-25-2, Hinrichsen 14-8-20-
0, Clarke 15-8-21-2, Brisbane 5-0-33 
-0, de Souza 20-11-43-2.

FØigende ikke ved gærdet: Leif Busk 
Jen sen, Flemming SØegaard, Hans 
FausbØII. 

CANADAS 1. HALVLEG 
H. A. Clarke, k. Larsen . . . . . . . . . . 3 
B. Alleyne, k. Mortensen .......... 13 
G. Brisbane, k. Morild ............ 35 
B. Jggulden, k. Morild . . . . . . . . . . . . 46 
J. C. Wenham, k. Mortensen . . . . . . 5 
L. E. Hinrichsen, k. Mortensen . . . . 24 
S. Baksh, k. Mortensen . . . . . . . . . . . . 1 
R. Stevens (anf.), not out . . . . . . . . . . 16 
M. Foster (keeper), not out . . . . . . . . 1 
Extras (4 b, 1 Ib) . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

lait ........ -.. -149 
Gærdernes fald: 1-3, 2-21, 3-66, 4-79, 

5-121, 6-124, 7-139.
Kastning: Mortensen 29-11-61-4, Larsen 

13-6-18-1, Morild 21-6-46-2, Søe
gaard 8-2-19-0.

Braithwaite og de Souza ej inde. 

DANMARKS 2. HALVLEG 
Sørensen, gr. Iggulden, k. Braithw. 0 
Luther, løbet ud . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Isaksson, ben for, k. de Souza . . . . . . 11 
Buus, not out . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 
Busk Jensen, k. Clarke . . . . . . . . . . . . 4 
L. Hansen, gr. Brisbane, k. Clarke . . 8
Morild, ben for, k. Clarke . . . . . . . . 9 
Mortensen, k. Clarke . . . . . . . . . . . . 18 
Extras (2 fb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

I alt ....... � 
Gærdernes fald: 1-0, 2-7, 3-29, 4,35, 5-52, 

6-66, 7-99.
Kastning: Braithwaite 8-2-17-1, Stevens 

6-3-8-0, Clarke 23-5-42-4, de Souza
21-9-30-2.

CANADAS 2. HALVLEG 
Clarke, gr. Sørensen, k. Isaksson 11 
Brisbane, løbet ud ................ 19 
Baksh, not out . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
Iggulden, not out . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Extras (4 b, 1 Ib) . . . . . . . . . . . . . . . . 5

lait ....... � 
Gærdernes fald: 1-13, 2-72. 
Kastning: Mortensen 12-0-41-0, Isaks

son 11-2-51-1. 
Resultat: Uafgjort. 
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Triumf i 1-dagslandskamp 
- Det er ganske enkelt den tæt
teste og mest præcise kastning,
jeg har keepet til, så længe jeg
har været på et dansk landshold,
sagde landsholdets mangeårige
keeper, Hans Fausbøll, da Dan
mark havde vundet den første
officielle overbegrænsede lands
kamp - mod Canada.

Om denne sejr på 30 points bør 
tælle - og pynte - i vores officielle 
landskampstatistik, skal jeg ikke af
gøre, men canadierne regnede mat
chen for en officiel endags-lands
kamp, selv om de vitterligt ikke stil
lede med deres bedste hold. 

De Ønskede at benytte lejligheden 
til at se de spillere an, som ikke var 
med i todages-landskampen, men som 
skulle med på landsholds-turneen til 
England. 

At disse spillere så var klasser un
der, hvad vi tidligere havde mødt i 
Toronto, skal forklares med interne 
sportspolitiske forhold. Regeringen 
støtter kun rejsehold økonomisk, når 
de er valgt fra samtlige provinser -
uanset om nogle af provinsernes cric
ket-standard er meget lav. 

HARDY TOG REVANCHE 
Men vi i Danmark kan - og bør ik
ke - lade tilfredsheden over et godt 
resultat spolere af det andet lands 
udtagelseskriterier. Det canadiske 
hold var et landshold, og det talte 
flere spillere af høj klasse. 

Her tænker jeg ganske særligt på 
holdets spinbowlere, Brisbane og de 
Souza (gengangere fra todages-lands
kampen) samt medium-kasterne Ste
vens og Heap, der holdt de danske 
gærdespillere i et jerngreb. 

Kampen var aftalt til 45 overs med 
9 overs pr. kaster. På det danske hold 
fik de tre spillere - Jan Hansen, Hen
rik Fliigel og Morten Petersson - der 
ikke var med i todages-landskampen, 
deres chance. Steen Larsen var ska
det, og Lars Hansen og Busk Jensen 
sad over. 

Vi startede med 97 points for 7 
gærder. Altså ikke meget over 2 
points pr. over. Hvem skulle tro, at 
det kunne blive en vindende total, og 
hvem skulle tro, at Hardy Sørensens 
42 not out skulle blive en matchvin
ders total, når der blev brugt 45 overs 
til at lave dem? 

Hardy Sørensen revancherede sig 
for sine lidet fortjente »briller« i to
dages-landskampen. Hans points blev 
opnået på hårdt arbejde og vilje. 

Han lignede en spiller, der er kom
met ind i en periode, hvor han ikke 
rigtigt kan time sine stød. Sådanne 
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perioder kommer alle ud for, men 
det er tegn på klasse, at man allige
vel scorer. 

Ingen andre gjorde sig. Der var de
fensive markopstillinger, offensiv 
kastning og en bane så tung, så tung. 
Grænseslag var næsten en umulighed. 
At så visse af de danske gærdespille
re simpelthen mangler teknik, dels 
til at angribe god kastning, dels til 
i al almindelighed at spille god spin
bowling, gav halvlegen kun yderligere 
et bevis på. 

Den manglende aggressivitet havde 
man ellers set rige beviser på i samt
lige de foregående kampe. 

SKUMMEDE AF RASERI 
97 points - kunne det gå godt? En 
stor fordel havde danskerne. Anfører 
Henrik Mortensen formelig skumme
de af raseri, idet han en halv time 
forinden var blevet præsenteret for 
redaktør Roland Walds leder i det fo
regående nummer af dette blad. 

Den gode Mortensen gik på banen 
med alle tegn på, at han nok skulle 
vise hr. redaktøren noget andet. 

Og han fik hjælp af en af de kriti
serede, Henrik Flligel, der produce
rede en uspillelig bold, som tog Eris
banes pinde. Han var »staren« på et 
hold, hvor to af de andre gode blev 
løbet ud. 

Samtlige danskere bowlede tæt, 
men tættest af alle Henrik Mortensen 
selv, der kunne trække sig tilbage 
med analysen: 8 overs, 7 maidens, 1 
point, 1 gærde. 

Da canadierne kom til gærdet, 
holdt de sig lidt over det danske sco
ringstempo, men de mistede gærder. 
Spændingen var der - ikke alene om, 
hvorvidt de kunne score pointene, 
men også om vi kunne få dem ud i 
takt med, at det for alvor trak op til 
torden. 

Efter de specielle regler, man har 
i Canada for den slags kampe, som 
denne også blev spillet efter, var det, 
hvis kampen blev stoppet i utide, af
gørende, hvem der havde flest points 
efter 20 overs. 

Der havde canadierne 44 mod dan
skernes 39. 

Men vejrguderne var med os. De 
holdt sig, indtil Carsten Morild havde 
kastet den sidste canadier ud. Men så 
brØd regnen også løs. 

FULD VALUTA 
FOR PENGENE? 

Men da havde vi fået canadierne 
ud for 67 points på 37 overs. De kom 
ganske enkelt aldrig ind i kampen. 
Deres gærdespil var om muligt endnu 
mindre aggressivt end danskernes. 

Der var gode danske markdetaljer, 
der fik et par af de bedste ud. Men 
der var først og fremmest kastning. 
Det er, hvad vi kan for Øjeblikket, 
mens gærdespillet må forbedres. 

Det bliver det kun med flere inter
nationale opgaver - især for de yngste 
aldersgrupper. 

Spillemæssigt var en landsholdstur 
forbi. Fik man så fuld valuta for de 
mange penge? 

Spørgsmålet er svært at besvare. 
Vi fik vist flaget, vi skabte respekt 
om vor kunnen i Canada - en re
spekt, der kan komme os til gode i 
fremtiden, også med henblik på, om 
vi kan få andre, nye landskamps-kon
takter. Den danske cricketungdom fik 
med denne tur en ide om, at attrak
tive ture også kan nås som cricket
spiller. 

Alt i alt tror jeg, at pengene er gi
vet godt ud. Det var dyrt, og det skal 
ikke gentages for ofte. Dertil slår bud
gettet ikke til. 

Men af og til må man for alvor ud 
og vise flaget. Og når man så kommer 
tørskoet hjem med fire uafgjorte og 
to sejre - deraf en i landskampsam
menhæng - er der ingen grund til 
klage. Nis.

DANMARK 
Hardy Sørensen, not out .......... 42 
Johan Luther, gr. Alleyne, k. Heap . . 1 
Ole lsaksson, k. Heap . . . . . . . . . . . . 2 
Klaus Buus, gr. Alleyne, k. Heap . . 0 
C. Morild, gr. Bhandari, k. Souza . . 13
Henrik Mortensen, k. Brisbane . . . . 10 
H. FausbØII, gr. Taylor, k. Brisbane 2
Jan Hansen, løbet ud . . . . . . . . . . . . 7 
Morten Petersson, not out . . . . . . . . 9 
Extras (2 b, 2 Ib, 5 u, 2 fb) ........ 11 

I alt .......... 97 

Gærdernes fald: 1-3, 2-11, 3-13, 4-38, 
5-59, 6-63, 7-76.

Kastning: Heap 9-5-10-3, Stevens 9-4-
11-0, Bhandari 4-0---17-0, de Souza 9-
2-23-1, Brisbane 8-2-10-2, Carter 5-
1-9-0, lggulden 1-0-6-0.

Ej ved gærdet: Henrik Fliigel og Flem-
ming søegaard. 

CANADA 
Brisbane, k. Fliigel . . . . . . . . . . . . . . 5 
Rainey, gr. FausbØII, k. Fliigel . . . . 1 
Taitt, gr. FausbØII, k. Jan Hansen . . 4 
lggulden, løbet ud . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Carter, gr. FausbØII, k. Jan Hansen 12 
Alleyne, gr. Petersson, k. Morild . . 14 
Bhandari, k. Mortensen . . . . . . . . . . 4 
Taylor, k. Søegaard . . . . . . . . . . . . . . 2 
Stevens, løbet ud . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
de Souza, k. Morild . . . . . . . . . . . . . . 4 
Heap, not out . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Extras (1 Ib, 9 u, 1 fb) ............ 11 

I alt .......... 67 

Gærdernes fald: 1-3, 2-12, 3-12, 4-23, 
5-34, 6-44, 7-52, 8-56, 9-65, 10-67.

Kastning: Fliigel 6-0-13-2, Jan Hansen
9-1-15-2, Petersson 2-0-9-0, Morten
sen 8-7-1-1, SØegaard 9-2-15-1, Mor
ild 4,3-2-3-2.

Resultat: Danmark vandt med 30 points. 



De to hold fotograferet /Ør kampen i Inshal/a, hvor Viv DuBois (stående i tørste række) 
har anlagt en skøn cricketbane. (Foto: Lars Hansen) 

Søren Nissen havde 

mere travlt end de 

f feste under turen 

til Canada. 

Han skrev dagbog. 

Herunder refererer 

han sine oplevelser 

i det fremmede. 

For ham var dette 

højdepunktet på en 

vellykket tur: 

Samv.ær med mennesker 
Mandag den 24. juni 
Det starter med problemer. Maskinen 
fra Aalborg er en time forsinket. Det er 
der dog taget hØjde for i formandens 
minutiøse slagplan over turen. 

Der er de gamle, garvede rotter, hvem 
intet mere i denne verden kan røre. De 
tager det, som skal de på udflugt til Dy
rehaven. De nye lader som ingenting -
prøver at finde en grimasse, der kan 
passe. 

Men at de glæder sig, kan der ikke 
være tvivl om. 

Der er en hær af officials. Erling 
Froulund i egen høje person er ikke rig
tig tryg ved at sende en sådan bande af
sted uden ham selv. Men pligterne i Ran
ders kalder. 

Der er en nobelt klædt herre fra Ca
nadian Airlines og en mindre nobel, 
men effektiv rejsebureaumand fra Cook. 
Øverste turleder, Per Burmester, farter 
rundt med megen nervøsitet og får spil
lerne gennem paskontrollen. 

»FJERN ØLKAPSLERNE«
Men det er ikke nogen sviptur til Malmø,
det her. Vi skal gennem en sikkerheds
tunnel, der er beregnet til afsløring af 
flykaprere.

En sirene tuder advarende, da UK
formanden, Peter Hargreaves går gen
nem tunnelen, og mens vagterne kom
mer styrtende til, foreslår et vittigt ho
ved ham at fjerne Ølkapslerne fra lom
merne (han har netop fået udgivet sit 
livsværk på et stort, engelsk forlag - en 
bog om Øl!). 

Alarmen var falsk. Hargreaves havde 
blot for mange nøgler på sig, og alle 
bliver bænket i det store jetfly. 

Men en ny forsinkelse dukker op. Der 
er maskinfejl, og uden luftkonditionering 
bliver kabinen hurtigt drønende hed. Vi 
har det faktisk ikke særlig rart. Efter 
over en times forsinkelse letter vi ende
lig. 

Eneste mellemlanding er i Skotland, 
der nås efter halvanden time. Efter yder
ligere lidt over syv timer i luften når vi 
Toronto. Klokken er 20 her, men 1 på 
vores ure. 

Vi modtages af et tordnende regnvejr 
og kulde. Spillerne er klædt på til som
mer (det var det hjemme), og skutter sig 
slemt. 

VI KORSER OS 
Det canadiske cricketforbunds præsi

dent, John Cole, henter os i sin privatbil 
sammen med sine venner, der ligesom 
den øvrige befolkning har biler i 100.000 
-150.000 kroners klassen, der kører et
par kilometer på literen.

Nu koster benzin under 1,00 kr. lite
ren her, og en 100.000 kroners bil koster 
måske det, der svarer til 35.000 kr. hjem
me. Så der er en god forklaring på, at 
man bliver nødt til at bygge seks-spore
de motorveje (seks spor i hver retning 
vel at mærke), hvorpå der køres, som 
dØden var i hælene på hver eneste. 

Vi korser os, mens der krydses spor 
i 120 km's fart lige ind foran de bag
vedkørende. Men det er noget, man gØr, 
og som trafikanterne er forberedt på. 

Der holdes tilbage, og kørslen er mere 
hensynsfuld end hjemme. 

Vi når vort opholdssted under hele Ca
nada-opholdet, Upper Canadian College 
- en kostskole, hvor eleverne er på fe
rie. Vi overtager deres værelser og får
det udmærket.

Vi bliver modtaget af det canadiske 
forbunds altmuligmand, Donald King, 
der - klokken er nu henad 3 på vores 
ure - taler som et rekylgevær i en times 
tid. Vi gør, hvad vi kan, for at høre ef
ter. 

Omkring kl. 4 (i Canada kl. 23) går 
vi til ro. At sove falder os ikke svært. 

Tirsdag den 25. juni 
Dagen er afsat til træning og akklimati
sering. Træning bliver der dog ikke me
get af. Det styrter ned. En lægestue på 
colleget er der god brug for. Hardy Sø
rensens Ører har ikke kunnet tåle den 
skrappe flyvetur, Luther har det heller 
ikke godt, og Jørgen Steen Larsens knæ 
er svulmet uhyggeligt op. 

Det hele klares. To bliver tappet, den 
ene for ørevæske og den anden for 
»vand i knæet«. Luther får sin medicin.

Der er tid til en bytur. Toronto er en 
af verdens hurtigst voksende byer. Den 
har nu 2 Y2 million indbyggere, og i by
kernen ryddes de lavere bygninger for 
at give plads for den ene kæmpeskyskra
ber efter den anden. 

Det er næsten uhyggeligt for alle os 
fra lille Danmark at se denne bykerne, 
hvis størrelse, larm og tempo har »Fag
re nye verden« helt inde på livet. 

Forretningerne er der ikke meget ved. 
De samme indiske varer, som man kan 
få på Strøget i København, sælges også 
her, blot dyrere og mere kedsommeligt 
sat op. 

PINLIGT ÆDRU 
Om aftenen modtages vi på Carlisle -
et bryggeri, der brygger Øl på licens fra 
Carlsberg. 

Vi fik middag, men spilleme har for
inden af anfører Mortensen fået indskær
pet deres ansvar. Der er tale om et hold, 
hvor ingen vil sætte deres chance for en 
landsholdsplads til for en Øl. 

Så det danske hold bliver kørt hjem 
pinligt ædru af canadiere, der stod til 
mange måneder bag tremmerne, hvis 
det danske politi havde taget blodprø
ver. 

Onsdag den 26. juni 
Kommer vi overhovedet til at spille på 
denne Dansk Cricket-Forbunds dyreste 
og hidtil længste tur? Det har regnet i 
tove de første to dage af opholdet. De 
lokale fortæller os, at dette har været 
det værste forår i mands minde. 

Jo, faktisk kommer vi i gang. Banen 
ligger - sammen med to andre cricket
baner - på colleget, hvor vi bor, så vi 
har kigget den an. Den er stor og på 
grund af den megen regn meget tung. 

Det er overmåde vanskeligt at slå en 
firer langs jorden. Måtten (kun 1,80 
meter bred) går kun til slaggrænsen. 
Mellem slag- og kastegrænse ligger der 
normalt en blanding af nedtrådt græs 
og jord, men til ære for os er der lige 
lagt græstørv. 

Disse forhold viser sig at være nær
mest håbløse for kasterne, der ikke er 
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vant til at glide i en løs græstørv under 
hvert afsæt. 

Modstanderen er et udvalgt hold fra 
landsdelen Ontario, der har Toronto som 
hovedstad. Ontario er Canadas cricket
centrum. Om Ontarios hold siges det, at 
det er bedre end det canadiske lands
hold. 

Mandskabet har den tidligere canadi
ske landsholdsspiller, Clarke, som anfø
rer, men består ellers af ni vestindere 
og en inder. 

MORILD OG MORTENSEN 

MÅ KLARE ÆRTERNE 

For så vidt er der jo ikke noget at sige 
til, at vi har vanskeligheder, når vi på 
denne måde skal møde det meste af 
Commonwealth, men ærlig talt er det 
et dårligt show, vi stiller op. 

Steen Larsen, FausbØII og Lars Han
sen sidder over, de to nye kastere, FIU
gel og Petersson starter, da vi vælger at 
gå i marken. Men det varer ikke længe, 
inden deres længde og retning viser sig 
for ukonstant mod de aggressive vest
indere. 

Modstanderne har al den tid i ver
den, de behøver for at spille dem. Så 
snart står vi i den velkendte situation, 
at Morild og Mortensen må klare ær
terne - ikke mindst fordi SØegaard er 
helt ude af trit. 

Det ser også ganske lyst ud. Vestin
derne giver chancer, og vi har 5 af dem 
ude for 79. Syvende gærdespiller, den 
senere topscorer Allan, giver en chance 
til lsaksson på første bold, der tabes i 
tredje forsøg. Senere bliver yderligere 
chancer tabt. 

Dermed er der åbnet for et hidsigt 
angreb på den danske kastning, som 
resulterer i, at canadierne kan lukke ef-

ter tre timer og et kvarter med 179 for 
6. Mange points på en bane, hvor firere
næsten ikke kan laves.

Vi har to timer og tre kvarter. Vinde 
kan vi formentlig ikke, men et hæder
ligt show kan vi da prøve at lave, skulle 
man mene. Men nej. Hardy Sørensen 
går hurtigt, Luther er en halv time om 
at blive kastet ud uden at have scoret, 
og i den anden ende står en nærmest 
stivnet Jan Hansen, der er omkring halv
anden time om at score 11! 

MUNTER HALVLEG 
Af de første 24 overs, der bliver kas

tet, er de 19 maidens. Kasteangrebet er 
hovedsageligt vestindiske swingbowlere. 
Ej heller Leif Busks 7 på 50 minutter 
liver op. For dog at vise, at vi faktisk 
også lærer aggressive stød i Danmark 
går Carsten Morild ind og hitter lidt. 

7 gærder er ude for pinlige 44 points 
efter to timers spil. Morten Petersson 
kommer ind og vælger at tage skråskeen 
frem, da paraderne ikke slår til. Med en 
munter halvleg på 20 gØr han sig til 
topscorer. 

De sidste 23 minutter af spilletiden 
batter Søegaard og Isaksson, som om 
kastningen overhovedet ikke ejer nogen 
af de farer, de foregående gærdespillere 
har været så rystende bange for. 

Ontario-DCF XI: Uafgjort 
ONTARTO 179 for 6 (Allan 50), DCF 
80 for 8 (kastning og gærdespil nævnt 
for hver enkelt spiller): Hardy Sørensen 
0, Jan Hansen 2-0-9-0 og 11, Johan 
Luther 3-0-29-0 og 0, Leif Busk Jensen 
(keeper) 7, Carsten Morild 18-3-51-4 og 
12, Klaus Buus 2, Henrik Mortensen 19-
7-48-1 og 6, Ole Tsaksson 14 not out, 
Morten Petersson 4-0-16-1 og 20, Flem-

Således tager en del af Nia{?ara Fa/Is Sif? ud. Imponerende ud over det almindelige. 
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ming Søegaard 3-0-16-0 og 1 not out, 
Henrik FlUgel 3-1-8-0 og ej inde. 

OVERMÅDE FORNEMT 
Om aftenen til middag givet af staten 

Ontario. Ministeren for sport og kultur 
er med, den danske vicekonsul, en re
præsentant for den skandinaviske klub, 
fem retter mad med vin på et af To
rontos fornemste hoteller. 

Taler og overrækkelse af gaver og 
diplomer. Henrik Mortensen tager re
vanche for en svag dansk indsats på 
banen med en virkelig veldrejet tale. 

Det hele er ganske simpelt overmåde 
fornemt. Bagefter oppe på toppen af 
hotellet (33. etage) med en fantastisk ud
sigt over Toronto. Der er en high so
ciety bar deroppe. En af de danske spil
lere siger: 

»Gad vidst om de smider mig ud, hvis
jeg fortæller, at jeg er murer fra Skan
derborg ... « 

Torsdag den 27. juni 
Der hviles ud og shoppes om formidda
gen. Jørgen Steen Larsen kommer med 
turens replik, da han om en af kamme
raterne fra gårsdagens prikkeorgie, der 
har hentet en skål suppe, siger: 

»Den kan han da ikke spise. Han kan 
jo ikke løfte skeen.« 

Kl. 12 henter vore modstandere os. 
Vi skal spille turens mest friendly game 
mod Jnshalla Invitation XI. Det er nok 
det mest særprægede, men måske også 
skønneste sted, de fleste af spillerne ha_r 
spillet cricket på. 

Omkring 100 kilometer fra Toronto 
i et skønt bakket landskab har en cric
ket-elskende canadier, Viv DuBois, lavet 
en del af sin sommerresidens om til cric
ketbane. For to-tre år siden var der nå-

(Foto: Lars Hansen) 



leskov, nu er der en bane med pavillon, 
en udmærket infield, med en out-field 
med store bakker og spredt græsvækst. 

DuBois har af egen lomme ofret no
get i retning af 200.000 kr. på denne 
bane og inviterer nu modstanderhold til 
at spille mod hans eget hold, Inshalla -
navnet på hans sommerresiddens. 

Inshalla er pakistansk og betyder 
»Guds vilje ske.«

SKODDERNE SLAS I 
I et strålende vejr og mod en modstan
der, der ikke er for fjendtlig, men dog 
har en god kaster fra Langashire League 
og en udmærket gærdespiller i Steve 
Ferley, som i nogle år har været med 
i staben hos Essex county, men som nu 
er emigreret til Canada. 

Der er aftalt 2½ time til hvert hold. 
Vores start er atter langsommelig - ikke 
mindst med den korte spilletid in men
te. Johan Luthers 18 på omkring halv
anden time forhindrer de øvrige gærde
spillere i at spille sig ind, før de skal 
til at »slugge«. 

Hardy Sørensen får forhåbentlig Øjet 
indstillet med 27, og altid stilfulde Klaus 
Buus spiller en køn halvleg sammen på 
50 not out. 133 for 5 bliver det til, og 
der nås kun 43 overs på 2 ½ time. 

Henrik Mortensen lader de unge fast
bowlere slide bolden til i et par overs 
og overlader den derefter til Hardy Sø
rensen (1 for 31 på 11 overs) og Johan 
Luther (1 for 30 på 9 overs). 

Da scoringshastigheden bliver for høj 
(90 for 3), slås skodderne i for løjerne. 
Henrik Mortensen og Carsten Morild 
(3 for 7 på 5 overs) sørger for, at Ins
halla holder sig på 119 for 6, da klokken 
falder i slag. 

Bagefter er der bøfsandwich m. v., 
senere canadisk champagne til ære for 
os og Donald King, der har arrangeret 
vores tur, og som lige har fået en or
den fra den canadiske stat for sine for
tjenester for cricket. 

Sammen skærer de to anførere en im
ponerende kage ud, der bærer inskrip
tioner om kampen. 

Et lille oplyst springvand i baggrun
den, en farvel-pilsner i hånden og en 
solnedgang over en skøn egn og en 
skønt beliggende cricketbane. Vi kom
mer igen, lover vi vores helt usædvan
lige og strålende gæstfri vært, grounds
man, cricketbane-ejer, anfører for mod
standerholdet, hr. DuBois. 

Fredag den 28. juni 
Tidligt op og indtage det sædvanlige 
overvældende morgenmåltid med corn
flakes, to spejlæg, et bjerg af bacon, jui
ce og to stykker toast med syltetøj. Jeg 
har forlængst skåret mit forbrug ned til 
hjemmerationen - ellers ville jeg flyde 
helt ud. 

De andre har tilsyneladende ingen 
slank linie at tage hensyn til. 

Afsted med undergrundstog til bus
sen, der efter to timers kørsel bringer 
os til Niagara Palls. Vi får her en tre 
timers sightseeing med så mange gange 
ind og ud af bussen og forsøg på optræk
keri på forskellig måde, at det bliver for 
meget for selv den rare leder, Jørgen 
Morild, der kommer med uartige be
mærkninger. 

Det enorme vandfald er en oplevelse, 
der skæmmes af, at stedet i den grad er 
blevet en turistattraktion, at vandfaldet 
næsten skjules af souvenirbutikker. 

Hjem ad motorvejen i skridtgang. Bi
lerne kører køler ved køler, og færd
selsuheldene standser det hele. Om afte
nen trænes der, og nogle af os når til 
baseball og bagefter til lacrosse, der bli
ver spillet på en ishovkeybane uden is 

af piger, der min salighed går til sagen. 
Hjelmene og brystbeskytterne er i høj 

grad nødvendige. 
Vi tager sporvognen hjemad, står af 

ved Torontos hovedgade, Yonge Street, 
der netop er blevet gågade. Tilsynela
dende har folk - og ganske særligt ung
dommen - fra alverdens lande sat hinan
den stævne her. Negre, der spiller bon
gotrommer, amerikanske folkesangere, 
kinesere og japanere, massage- og por
nolignende forretninger i massevis (of
ficielt er sådanne forretninger forbudt) 
og smarte sælgere af stort set alt. 

Et kalajdoskopisk billede af en stor
by . . .  

Lørdag den 29. juni 
Den alvorlige del af festlighederne be
gynder at nærme sig. Vi får to opvarm
ningskampe på Toronto Cricket Clubs 
bane, hvor landskampen skal finde sted 
mandag og tirsdag. 

Den første er i dag mod Toronto 
Cricket Club, den ældste og fornemste i 
Canada. Der er fire landsholdsspillere 
på holdet, der i modsætning til de fle
ste af de øvrige crickethold i Canada 
overvejende består af hvide spillere. 

En nærliggende forklaring er, at man 
for at blive medlem af Toronto Cricket, 
Skating og Curling Club skal betale 
1500 dollars omkring 10.000 kr.), mens 
det år! ige kontingent er 350 dollars ( ca. 
2200 kr.). 

For de penge får man også forhold, 
der må rubriceres som direkte luksu
riøse. En cricketbane, stor med vidun
derligt tæt klippet græs. Omklædnings-, 
tilskuer- og restaurationsfaciliteter, der 
er uovertrufne. 

Dybe lænestole, bløde tæpper, en mas
se tjenere. Der mangler intet. 

INGEN BILLIGE POINTS 
Banen er tung som bare pokker. Det 
regner hele formiddagen, og det støv
regner det meste af kampen. Der spilles 
på en græspitch med måtte over. Det er 
klart, at måtte på græs giver en langsom 
pitch, og med den megen regn bliver 
opspringet så langsomt, at ingen kaster 
kan få bolden over gærdehØjde. 

En kort bold er dødsens her. Hurtige 
kastere får intet ud af det, hvis de ikke 
kan få bolden til at arbejde, enten på 
måtten eller i luften - eller helst begge 
dele. 

Er det svært for kasterne, er det ikke 
mindre svært for gærdespillerne. Her fås 
ingen billige points. 

Vi vinder lodtrækning•en og går natur
ligvis til gærdet. Mod det canadiske 
landsholds åbningskaster, Stevens, ven
strearms fast medium - og Pat Pisani, 
anfører for Canadian Colts i Danmark 
i fjor, kommer vi næsten ingen vegne. 

Regnen gør efterhånden forholdene 
så vanskelige for kasterne, at vores 45 
points for 3 gærder scoret på en time og 
tre kvarter bliver ændret til hæderlige 
132 for 5 ved te- og lukketid. 

Lars Hansen og Jørgen Steen Larsen 
- begge med lidt held i sprøjten - viser
tilstrækkelig aggressivitet.

Toronto får to timer og 50 minutter 
til at lave flere (vi har brugt en time 
mere), men de har lige så svært ved at 
komme i gang som os og får kun 92 
for 7. 
Fli.igel og Petersson prøver 5-6 overs 
hver, men den garvede garde tager gær
derne. 

DCF XI-Toronto: Uafgjort 
DCF XI 132 for 5 (H. Sørensen 21, Leif 
Busk 7, Ole Isaksson 7, Lars Hansen 40, 
J. Steen Larsen 33 og 8-2-13-1, Carsten

Morild 8 not out og 7-0-24--1, Henrik 
Mortensen 2 not out og 7-2-11-2. Føl
gende ikke ved gærdet. H. FausbØII, M. 
Petersson 5-4-5-0, Fl. SØegaard 8-2-11 
-3. H. Fli.igel 6-1-19-0. TORONTO 92
for 7 (Clarke 23).

TILKALDTE DAMER 
Om aftenen har Toronto, som det må 

være et sådant sted, arrangeret dans til 
vores ære. En trio spiller, og 18 tilkaldte 
damer sørger for, at vi har nogle at 
danse med. 

Klaus Buus' opvisning i specielle Hjør
ring-trin huskes endnu i de fornemme lo
kaler. 

Søndag den 30. juni 
Nu regner det igen. Himlen er sort og 
uden lysning. Vore modstandere, et kom
bineret hold fra Ottawa og Toronto, skal 
i marken - Henrik Mortensen vinder for 
fjerde gang lodtrækningen - og efterhån
den klarer det op. 

De 10 vestindere og den hvide kee
per gØr deres arbejde godt. Point-sco
ringen går endnu tungere end dagen før. 
Banen er atter Toronto CCs. 

På 68 overs får vi 126 points. Kun 
Carsten Morild kommer nogen vegne. 
I marken sparer anføreren morgendagens 
hovedaktører. Jan Hansen og Petersson 
tager sig af det indledende fyrværkeri, 
der på denne pitch er lidt af en våd ki
neser, og Ole Isaksson kaster 12 medi
um-overs. 

Canadierne får 115 for 7. Det kunne 
lyde spændende, men det var det ikke. 

DCF Xl-Ottawa-Toronto: Uafgjort 
DCF XI 126 (J. Luther 9, L. Busk 16, 
K. Buus 16, C. Morild 33, Lars Hansen
11, J. Steen Larsen 5 og 9-1-28-1, Hen
rik Mortensen 13 og 7-1-16-1, Ole Isaks
son 18 og 12-1-50--4, H. Fausbøll 0,
Jan Hansen 3 og 6-3-4-1, M. Petersson
0 not out 4-1-11-0).

Vi beder os høfligst fritaget for den 
invitation til et party, som Ottawa giver 
os. Vi skal hjem og hvile ud. Halvan
den times taktikmøde. De tre unge, Jan 
Hansen, Henrik Fli.igel og Morten Pe
tersson, må skuffes. De får at vide, at 
de ikke er med i landskampen. 

Men alle er med på, at nu skal lands
holds-fiaskoen fra i fjor i Irland gøres 
god igen. I tidens løb har man overvæ
ret så mange internationale, danske sam
menbrud, at man tænker sit. 

Henrik Mortensen har i hvert fald 
under dette møde og hidtil på turen 
gjort sit til at opbygge et hold i ordets 
rette forstand. 

Vi går i seng. Nogle har svært ved at 
sove. Selv de »gamle« har nerver. »Må 
jeg få en pille, jeg har hovedpine«, hører 
man, inden lyset slukkes. 

Mandag den 1. juli 
Landskampens første dag. Se specielt re
ferat. 

Tirsdag den 2. juli 
Landskampens anden dag. Bagefter stor 
middag med deltagelse af Canadas 
landshold, der møder talstærkt, fordi de 
umiddelbart efter skal 20 dage til Eng
land, det australske hold EMU, der spil
ler i Toronto samtidig med os, og som 
Danmark møder om små to uger i Hol
stebro, os selv samt masser af canadiske 
ledere med fine damer i lange kjoler og 
endelig igen den danske vicekonsul. 

Nu kender han os snart, den arme 
mand. For tredje gang er han til middag 
med os, men Leopold Petersen siger, at 
han kan li' det. 
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Det går fint til her i den fornemme 
Toronto Cricket Club. Dejlig middag, 
dejlig vin, dejlige drinks, bordbøn, skål 
for to dronninger (vores egen og canadi
ernes), taler, nogle højtravende, andre 
gevaldigt morsomme, den sidste fra 
EMUs leder, der er ranch-ejer ude fra 
det helt »mørke« Australien. 

Bagefter nogle drinks i baren, mens 
folk fra de første 10 nationer snakker 
cricket. Peter Hargreaves har fundet sig 
en sanger-ven i den ene af kampens to 
dommere, ireren David Jones, mens Jør
gen Morild spiller til toner af Lorelei, 
Walzing Mathilda m. m. udover loka
lerne. 

Det her er også cricket - og ikke 
mindst vigtigt. Spillerne er lidt svære at 
få i seng, men der er endnu en lands
kamp dagen efter, så der er ingen kære 
mor. 

Onsdag den 3. juli 
Endages-landskamp. Se specielt referat. 

Torsdag den 4. juli 
Tidligt op. Afgang med hele oppaknin
gen og ikke at forglemme en sejr i bag
lommen. Vi takker vor strålende vært 
på Upper Canada College, Michael 
Adamson, som var i Danmark i fjor 
med Canadian Colts. Han har stået på 
pinde for os i over en uge. 

Efter 1 V2 times flyvetur er vi i New 
York. Vi mødes af en drønende og kval
mende hede. Det er ganske simpelt ræd
selsfuldt at være udendørs. Der er heller 
ikke mange, der opholder sig i byen, idet 
det er frihedsdag. 

Efter at være kØrt ind til vores hotel 
får vi en sightseeingtur på Manhattan. 
Blev man imponeret af Toronto, hvad 
skal man så sige her med den ene enor
me skyskraber efter den anden - og over 
dem alle den 102 etager høje Empire 
State Building, som vi senere kommer 
op i. 

Men denne sightseeingtur og senere 
gadevandringer giver mange af os et 
indtryk af en by, som vi hurtigst muligt 
vil væk fra. 

Der er flotte bygninger, men ikke 
langt fra deres facader er der slum. Ga
derne er møgbeskidte, der lugter af tis 
og affald. Menneskene er kolde og kom
mer ikke hinanden ved. Personer, som i 
Danmark forlængst ville være taget un
der behandling eller pleje, hænger her 
rundt på gaderne i en chokerende forfat
ning. 

Et galt menneske laller rundt ude i 
trafikken og spiller på asfalten med to 
pinde. Ingen standser ham. Bilerne kører 
udenom. Det kan kun være et spørgsmål 
om tid, inden han bliver kørt ned. Mon 
ikke man vil samle resterne af ham op? 

Politi- og brandsirener tuder ustand
seligt. Er dette en kultur på sit højde
punkt eller en by i opløsning? 

Om aftenen i China Town. Får en 
sludder med politibetjenten. Spørger 
ham, hvorfor han står alene. »De er 
sgu ligeglade med, om jeg lever eller 
dØr,« siger han. 

Fredag den 5. juli 
Om morgenen tre timers sejltur rundt 
om Manhattan. Det er dyrt, men pen
gene værd. Om eftermiddagen shopping. 
Vi skal afsted allerede ved 18-tiden. Det 
er der ingen, der er kede af. Det drø
nende hede vejr er afløst af torden og 
regn. Lynet slog ned i Empire State 
Building, mens nogle af spillerne var 
deroppe. 

Det gjorde ikke ondt, sagde de. 
Flyet er en halv time forsinket. Jeg 

vil aldrig se jer mere, siger en humør-
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Under sightseeing-turen i New York stødte vore spillere naturligvis også på denne mam
mut-statue af Frihedsgudinden. (Foto: Lars Hansen) 

fyldt SAS-dame, der har sit besvær med 
den store oppakning. De ord kom hun 
til at tage i sig igen. 

Efter ca. en times flyvning fra New 
York melder kaptajnen, at han må ven
de om på grund af en fejl i navigations
instrumenterne. Da vi nærmer os luft
havnen, står kabinepersonalet anspændt 
ved nødudgangene. Da vi lander, mødes 
vi af en hær af brand-, politi- og ud
rykningskøretøjer, der lodser jumbojet
ten af vejen. Langt fra nogen bygning. 
Hvad er der løs? 

Vi bliver kørt til afgangshallen igen. 
En anspændt kaptajn kommer ind til 
de 213 mennesker. »Jeg er ked af, at 
jeg måtte lyve for jer, men flyet har 
været udsat for en bombetrussel. Vi fik 
ordre fra sikkerhedspolitiet om at vende 
om«. 

En ældre dame dåner i hysteri. Vrede 
personer, der kommer for sent til deres 
gøremål, kræver en forklaring af den 
amerikanske sikkerhedsofficer, en be
væbnet, sort mand, der ville egne sig 
glimrende som overskurk i hvilken som 
helst film. 

» Det er formentlig en gal mand, der
har ringet«, siger han. »Normalt tager 

vi os ikke af dem, men her turde vi ikke 
tage chancer.« 

Al bagagen skal ud og undersøges. 
Hver enkelt skal selv finde sin kuffert. 
Hele møget ind igen. Hvad koster dette 
ikke SAS? Med SV2 times forsinkelse 
letter vi igen. Nu er alle dødtrætte -
det er langt ud på natten - og ikke 
mange ser filmen, der køres foran næ
serne på os. 

Lørdag den 6. juli 
Kommer til København henad eftermid
dagen. Familie og venner har ventet 
længe. Formand Froulund henter sine 
»fortabte børn«. Det planlagte UK-møde
må aflyses på grund af forsinkelsen.

Froulund har sørget for, at jyderne 
kan komme hjem, selv om SAS først 
ikke ville flyve dem hjem før søndag 
morgen. Men Froulund gik til tops og 
slog i bordet. Hvem retter sig så ikke 
efter cricketforbundets formand? 

Vi skiltes. Mættet med indtryk. Dem 
har cricket givet os. 

Hvad var bedst? For mit vedkommen
de er svaret klart: Samvær med menne
sker fra alverdens nationer (inclusive 
danskere). Nis. 



GOD PRÆSTATION 
Det unge danske hold gjorde det udmærket mod BAO R 

og var kun 23 points fra at vinde kampen 

EN DANSK SEJR var absolut inden 
for rækkevidde mod Den britiske 
Rhinarme i Odense d. 20. og 21. juli. 
Så vel skulle det ikke være, men de 
danske spillere har i høj grad grund 
til at være glade for indsatsen. 

166 point på 2 timer og 5 minutter 
var kravet til sejr. Naturligvis en 
chance, der var værd at tage. Dan
skerne måtte dog lade sig nøje med 
143 for 8, og et nyt uafgjort resultat 
var en realitet. 

BAOR stillede med seks gengange
re fra i fjor, vestinderne Daniel og 
Nurse samt Cook, Taylor, Gilson og 
Richardson. Desuden nikkede man 
genkendende til Manney, som i 1972 
i Viborg mest udmærkede sig ved sin 
røst i bedste Tom Jones-stil og en 
række særprægede indstik dagen der
på. 

Holdet var således af nogenlunde 
tilsvarende styrke som i fjor i Min
den, hvor kampen også sluttede uaf
gjort. 

Forskellen på de to kampe var 
imidlertid, at det danske A-landshold 
i fjor på intet tidspunkt var i nær
heden af en sejr, mens det unge hold 
i år faktisk var nærmest sejren. 

En medvirkende årsag hertil var 
selvfølgelig også, at den engelske luk
ning i Odense var noget mere reali
stisk end i Minden. 

Englænderne vandt lodtrækningen 
og gik til gærdet. Hurtigt blev det 
klart, at holdet talte mange, gode 
batsmen. HØjt hævet over alle andre 
var Daniel, der scorede 85 points. 

I løbet af tre timer og 10 minutter 
nåede BAOR 223 for 7 og lukkede. 

De danske kastere viste ingen gen
nembrudskraft. Specielt var det åben
bart, at Troels Nielsen blev benyttet 
for længe. Bedst klarede Flemming 
Søndergaard sig (2 for 55 på 20 
overs). 

BJARNE JENSEN FIK 
SIT GENNEMBRUD 
Med Bjarne Jensen og Johan Luther 
i spidsen fik den danske gærdeside 
en strålende start. 1. gærde (Luther) 
var først nede for 43, 2. gærde (Erik 
Mikkelsen) ved 97. 

Ved spilletidens udløb viste totalen 
111 for 2 (Bjarne Jensen 61 not out, 
Suleman Khan 11 not out). 

Allerede på det tidspunkt havde 
Bjarne Jensen ydet en på alle måder 
glimrende præstation. Han gav gan
ske vist 3-4 chancer i starten, men 
det skal ikke forklejne hans i øvrigt 
strålende spil. 

Dette gærdemæssige gennembrud i 
en international kamp har Nykøbing
spilleren længe stået på spring til. Nu 
kom det - og det var helt fortjent. 

Bjarne Jensen nåede i alt 83, inden 
han blev kastet ud af Richardson. 

Danskerne fortsatte i den aggressi
ve stil og kunne kl. 11,30 på anden
dagen lukke med 220 for 8. Michael 
Petersson var den væsentligste bi
dragsyder til den hurtige score med 
48 formfuldendte points på 52 minut
ter. 

SA LYST UD. 
Med BAORs tidligere lukninger in 
mente havde de fleste belavet sig på 
uafgjort, men danskerne ville tilsyne
ladende noget andet. 

På første bold fik Troels Nielsen 
(med 4 slips og 3 gullies) grebet 
Jackson ud af Erik Mikkelsen (i to 
nervepirrende forsøg), og kort efter 
kunne Flemming Søndergaard gribe 
pointslugeren Daniel ud på Morten 
Peterssons kastning. To gærder var 
nede for 3. Det tegnede lyst. 

Det danske markspil kunne imid
lertid ikke holde fast. Ikke fordi de 
ikke fik chancerne til det. Dem var 
der nemlig rigeligt af. Men når man 
ikke er i stand til at holde bolde, der 
stille og roligt daler ned mod hænder
ne på en, skal man ikke forlange al
verden. 

Englænderne var groggy, men in
gen formåede at sætte det afgørende 
slag ind. 

HÅBET FORSVANDT 
Det betød, at en vidunderlig chan

ce for sejr blev reduceret til en god. 
BAOR burde have været all out for 
ca. 140, hvorefter det danske hold vil
le have fået ca. 2½ time til at score 
omkring 145 points. 

Anfører Hopkinson blev dog den, 
der kom til at bestemme, og han luk
kede med 162 for 6. 

For at vinde skulle danskerne nu 
score lidt over 4 i snit pr. over. Sco
ringstempoet blev holdt i starten, men 
vi mistede også gærder. Først Bjarne 
Jensen og lige efter Luther. 

Disse hurtige gærdefald må lægge 
en dæmper på de efterfølgende, og 
det blev også tilfældet her. Suleman 
Khan var nødt til at give sig tid til 
at blive spillet ind. I takt med hans 
- i Øvrigt glimrende - spil forsvandt
den sidste rest af håb.

Da Michael Petersson kom ind, var 
kravet ændret til ca. 10 pr. over. Han 
gjorde dog sit til at holde liv i forhåb-

ningerne, men var uheldig med at 
blive grebet ud i et sekserforsøg. Bol
den var meget høj, men uheldigvis 
for Michael - og det danske hold -
var det BAORs bedste markspiller, 
Nurse, der stod på »strikken«. 

Troels Nielsen og Morten Peters
son forsøgte også at holde trit. Det 
lykkedes faktisk, men da de faldt -
danskerne var stadig 32 points efter 
- måtte der med 8 gærder nede selv
følgelig lukkes af.

MEST POSITIVT 
Lykkeligvis var Suleman Khan spil

let ind, og han holdt sammen med 
Ole Schaumann stand i de sidste 5 

overs. 
Om B 1909'erens præstation er der 

kun positivt at sige. Han tog aldrig 
chancer - det var der andre, der kun
ne gøre - og det resulterede i en helt 
fejlfri innings. 

58 not out på 2 timer og et kvarter 
var så absolut et godt resultat. 

De danske spillere levede som hel
hed op til de forventninger, man med 
rimelighed kunne stille. Det positive 
var bestemt i højsædet, ikke- mindst 
gærdespillet, der stadig er dansk cric
kets ømme punkt. 

Vel var der negative sider. Men 
dem har vi egentlig lov til at se bort 
fra i den store sammenhæng. 

Resultatet, som disse unge spillere 
skabte, er der grund til at være til
fredshed med. De havde viljen til at 
gøre det godt. 

Med den indstilling går det kun 
sjældent galt . . . Roland. 

REGNSKABSBOGEN 
DCF XI-BAOR: Uafgjort. 

BAOR 223 for 7 (Cook 25, Jackson 16, 
Daniel 85, Gilson 28, Nurse 2, Allerton 
21, Hopkinson 17 not out, Taylor 1, 
Kilvington 13 not out, Richardson og 
Manney did not bat. Johan Luther 2-0-
4-0, Troels Ni el sen 17-2-69-0, Morten
Petersson 11-2-35-1, Ole Schaumann
13-3-46-2, Flemming Søndergaard 20-
4--53-2).

162 for 6 (Cook 11, Jackson 0, Daniel 
3, Gilson 56, Nurse 20 not out, Allerton 
40, Hopkinson 13, Taylor 4 not out. -
Nielsen 19-2-47-3, Petersson 9-3-28-1, 
Schaumann 3-1-11-0, Søndergaard 12-
0-61-2).

DCF XI 220 for 8 (J. Luther 24, B.
Jensen 83, E. Mikkelsen 14, S. Khan 
12, J. Holmen 9, Michael Petersson 48, 
T. Nielsen 0, J. Beier Andersen 11, Mor
ten Petersson 6 not out, 0. Schaumann
og F. Søndergaard did not bat. Daniel
20-1-71-4, Gilson 18-4-43-2, Nurse 8-
2-16-0, Taylor 7-3-21-0, Kilvington 10
-5-15-0, Richardson 20-7-41-2).

143 for 8 (Luther 11, Jensen 4, Mikkel
sen 6, Khan 58 not out, Holmen 0, Mi
chael Petersson 2Q, Nielsen 23, Beier
Andersen 2, Morten Petersson 8, Schau
mann 1 not out, Søndergaard did not
bat. Daniel 3--0-27-0, Gilson 9-1-26-1,
Nurse 11-4-15-3, Kilvington 10-2-35-
4, Richardson 7-1-30--0).

Dommere: Ib Hansen og Jørgen Ma
chon.
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INDIEN KNUST 
Fem ny rekorder, da England pulveriserede Indien i den 

2. test på Lord' s i London

London (»Cricket« privat) 

Af ROLAND WALD 

Fem nye rekorder så dagens lys, da 
England i den 2. test på Lord's pul
veriserede Indien med en halvleg og 
285 points. 

1) Den største engelske sejr over
[ndien. 

2) Den højeste engelske score mod
Indien (629). Den tidligere var på 571. 

3) Den laveste indiske score mod
England (42 i 2. halvleg). Den tidli
gere var 58 i 1952 på Old Trafford. 

4) Den højeste engelske 2. gærde
stand mod Indien (221 af Amiss og 
Edrich). Den tidligere var 164. 

5) Den højeste engelske 5. gærde
stand mod Indien (202 af Denness og 
Greig). 

Den formidable engelske sejr blev 
grundlagt allerede på førstedagen. 
England vandt lodtrækningen og gik 
i strålende solskin til gærdet. 

334 for 1 var totalen, da første
dagen var forbi. Amiss, der har haft 
en forrygende sæson, stod inde med 
187, mens John Edrich nærmede sig 
sit century med 93 not out. 

Første engelske gærde faldt først 
ved 116. 

DENNESS OG GREIG 
SPILLEDE STRÅLENDE 
På andendagen fortsatte England 
samme spor, selv om såvel Amiss som 
Edrich hurtigt måtte forlade skue
pladsen - begge med »ben for«. 

Anføreren, Mike Denness, og den 
strålende all round'er, Tony Greig, 
behandlede de indiske slow-bowlere 
efter forgodtbefindende og hævede 
totalen fra 369 for 4 til 571 for 5. 

På det tidspunkt burde Deness nok 
have lukket, men han valgte at batte 
hele vejen igennem. Den -engelske_ sco
re (10 timer og 47 minutter) blev på 
629 points. 

Det betød, at inderne - for at und
gå at komme til gærdet en gang til -
skulle score 430 points. 

I begyndelsen så alt lyst ud for de 
særdeles aggressivt spillende gæster. 
Engineer og Gavaskar scorede med 
en sådan fart, at man skulle tro, 
inderne gjorde sig håb om at nå no
get. 

Det eneste helt sikre på det tids
punkt var imidlertid, at Indien ikke 
kunne vinde. 

Engineer og Gavaskar skiltes først 
ved 131, men herefter var det også 
slut med de engelske gavmildheder. 
Chris Old og Mike Hendrick fik om-
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sider held med deres kraftbetonede 
bowling, og seks minutter før spille
tidens udløb på tredjedagen var indi
en all out for 302. 

ARNOLD FRA FIASKO 
TIL STOR SUCCES 
Kun Viswanath og Solkar var i den 
kamp gode nok til at følge Engineers 
og Gavaskars gode eksempler_ 5. in
diske gærde faldt ved 250, og så kun
ne de sidste 5 kun bidrage med i alt 
52 points. 

Af de engelske kastere var Old, da 
han endelig fandt længden, ene om at 
imponere. Geoff Arnold var meget 
uheldig og blev sat af med resultatet 
0 for 27 på 3 overs! 

Hermed var den engelske sejr så 
godt som en kendsgerning. Ingen tro
ede på, at inderne kunne holde stand 
i to dage - 327 points efter. 

Men at det hele ville være over
stået på kun 69 minutter, var der dog 
ingen, der havde fantasi til at forestil
le sig. 

Den succes, Arnold havde savnet i 
1. halvleg, fik han til gengæld i rigt
mål nu. Han startede med at fjerne
begge åbningsgærder med »ben for«
(total 5) for derefter at få yderligere
Viswanath og Pate! på sin samvittig
hed.

PA REKORDTID 
Fra den anden ende var Old lige så 
fjendtligt kastende. Han kastede tre 
indere ud og fik yderligere to grebet. 

Gærderne formelig raslede ned! 
For at anskueliggøre, hvor hurtigt 

det gik, bringes her gærdefaldene med 
tidspunkter. 

1 for 2 på 6 minutter, 
2 for 5 på 8 minutter, 
3 for 12 på 12 minutter, 
4 for 14 på 33 minutter, 
5 for 25 på 42 minutter, 
6 for 28 på 47 minutter, 
7 for 30 på 50 minutter, 
8 for 42 på 67 minutter, 
9 for 42 på 69 minutter. 

Indien havde kun l O gærdespillere 
i 2. halvleg, efter at Chandrasekhar i 
1. halvleg havde måttet forlade banen
med en forstuvet tommelfinger.

Kampen blev overværet af 13.100, 
18.000, 25.000 og 6000 tilskuere. 

I den kamp blev det for alvor slået 
fast, at England langt om længe har 
fået en stabil gærdeside. Spillere som 
Amiss, Lloyd, Edrich, Flechter, Den
ness og Greig er særdeles solide støt
ter, der kan gøre iivet surt for selv 
den bedste kaster. 

Denness - anfører med succes

Indiens B. S. Bedi, der i øvrigt bow
lede glimrende, fik analysen 6 for 
226! 

OLD IMPONEREDE 
Arnold gjorde come back som åb

ningskaster, efter at Willis, som havde 
klaret sig udmærket i den 1. test, 
havde måttet melde fra på grund af 
en rygskade. Arnold var desillusione
ret efter 1. halvleg, men han tog som 
nævnt grundig revanche i 2. 

Chris Old fik sit store gennembrud 
med i alt 9 gærder for 88. Denne ind
sats medfører med 99,9 pct.s sikker
hed, at han kommer med på holdet til 
Australien senere i år. 

Sædvanen tro var Alan Knott en 
fremragende keeper med fem greb -
heraf to strålende på leg-siden. 

Indien var som helhed en skuffel
se. Kun Engineer, Gavaskar, Viswa
nath og Solkar spillede glimtvis op 
til deres bedste. 

Bowlerne havde absolut ingen suc
ces. 

Herefter fører England 2-0 og er 
således sikker på den samlede sejr. 

2. test: England vandt med en halv
leg og 285 points. England 629 (D.
L. Amiss 188, M. H. Denness 118,
A. W. Greig 106, J. H. Edrich 96,
D. Lloyd 46, B. S. Bedi 6 for 226).
Indien 302 (F. M. Engineer 86, G.
R. Viswanath 52, S. M. Gavaskar 49,
E. D. Solkar 43, C. M. Old 4 for 67,
M. Hendrick 3 for 46) og 42 (C. M.
Old 5 for 21, G. G. Arnold 4 for 19).



Indien fik 

ikke 
. -

opre1snIng 
Led også et stort nederlag 

i 3. test 

Efter indernes magre og skuffende 
præstationer i de to første tests mod 
England samlede interessen sig før 
den tredje og sidste test om, hvorvidt 
inderne ville være i stand til at gen
vinde lidt af den tabte selvrespekt, 
før de tog tilbage til efterårets test
serie mod Vestindien. 

Det skulle ikke blive. 
Inderne blev for tredje gang totalt 

udspillet af England - højst bemær
kelsesværdigt, når man tager Indiens 
succes og Englands mangel på sam
me de sidste par år i betragtning. 

Skønt førstedagen regnede totalt 
væk, sluttede testen alligevel en dag 
før beregnet. Indien vandt lodtræk
ningen, gik til gærdet og mistede alle 
gærder for kun 165 points. 

Inden dagen var forbi, scorede 
England på den perfekte pitch 116 
points uden gærdetab. Næste dag bat
tede man videre til i alt 459 for 2! 

Abaingsgærdet David Lloyd score
de i denne hans anden testkamp 214 
points not out. Da han er venstre
båndsspiller, og da test-captain Mike 
Denness praktiserede den taktik over 
for det indiske spinbowler-angreb al
tid at have en højre- og en venstre
båndsspiller ved gærdet samtidig, nå
ede test-veteranen John Edrich (lige
ledes venstrehåndet), der i de to før
ste tests scorede 100 og 96 points, for 
første gang i sin 63 kampe lange test
karriere overhovedet ikke til gærdet! 

I 2. halvleg gjorde det nu totalt de
moraliserede indiske hold det ikke 
meget bedre. Det blev til 216 points 
og dermed et nederlag på en halvleg 
og 78 points. 

Al ære og respekt må dog ydes det 
engelske hold, der virkelig spillede 
fremragende. England har nu vundet 
sine fire seneste test-kampe og ser ud 
til at have overvundet svaghedsperi
oden. 

Spændende bliver det at se resul
taterne i sommerens sidste tre test
kampe mod Pakistan, der for tiden 
synes at kunne mønstre et bedre hold 
end Indien. 

3. test: England vandt med en halv
leg og 78 points. Indien 165 (F. M.
Engineer 64 not out, M. Hendrick
4 for 28) og 216 (S. S. Naik 77). Eng
land 459 for 2 (D. Lloyd 214 not
out, M. H. Denness 100, D. L. Amiss
79, K. W. R. Fletcher 51 not out).

Lars Henriksen. 

!Navnlig navnel

AJIT WADEKAR, anfører for Indi
ens testhold, var mildt sagt utilfreds med 
sit holdt indsats i den 2. test mod Eng
land. Efter kampen - Indien all out i 2. 
halvleg for 42 på 69 minutter - beor
drede han samtlige spillere til træning i 
nettene! 

DA VID LLOYD, åbningsgærde for Lan
cashire og det engelske test-hold, cho
kerede de traditionsrige englændere un
der den 2. test mod Indien. Gik til gær
det iført orange slåhandsker. 

M. J. KHAN, fremragende spiller for
Glamorgan og det pakistanske test-hold,
meddelte i begyndelsen af juni, at han
ville trække sig tilbage fra test-holdets
turne i England, med mindre bestyrelsen
kunne acceptere hØjere lønninger. Hæv
dede, at de 35G pund (ca. 3950 kr.), han
var blevet tilbudt, ville betyde et tab
på mellem 700 og 800 pund (10.000-
11.500 kr.). Afslog Glamorgans tilbud
om at udligne beløbet.

A. P. E. KNOTT, strålende keeper for 
Kent og England, scorede sit point nr. 
10.000 i førsteklasses cricket under Kents 
kamp mod Surrey på The Oval. 

B. S. BED!, populær spiller på det indi
ske test-hold og Northamptonshire, spil
ler altid med patka (hovedbeklædning). 
Imponerede tilskuerne under den 2. test 
mod England ved at møde op med 
patka'er i farverne purpurrød, blå, grøn 
og gul. 

C. H. LLOYD, vestinder fra Guyana og
Lancashire, er blevet valgt til anfører
for Vestindiens test-hold, der skal på
turne til Indien senere i år. Han afløser
R. B. KANHAI, 38, der overtog anfø
rer-hvervet efter G. S. SOBERS for to
år siden.

B. R. HARDIE, county-spiller for Essex, 
må have sat verdensrekord i langsomme
ligt gærdespil. Scorede i Essex' 2. in
nings mod Hampshire 4 points på 142 
minutter!!! Hans fire enere blev scoret 
efter 40, 93, 98 og 122 minutter. 

G. G. ARNOLD, veteran hos Surrey og 
på det engelske test-hold, tog for første 
gang i sin cricket-karriere et hat-trick i 
kampen mod Leicestershire. 

D. F. HASTINGS, test-spiller fra New
Zealand, var mere end almindeligt uhel
dig i en af kampene mod Australien tid
ligere i år. Blev kastet ud på den 9.
bold i en over fra G. DYMOCK, frem
går det af regnskabsbogen.

DIVID FRITH, redaktør af det engel
ske »The Cricketer«, glædede sig meget 
til at overvære 4. dagen af den 2. test 
mellem England og Indien på Lord's. 
Kom glad og fornøjet ca. 65 minutter 
efter spilletidens begyndelse - blot for 
at opdage, at 8 indiske gærder var nede. 
Glæden forsvandt med det samme ... 

A. HILL, county-spiller for Derbyshire,
mistede tre tænder og pådrog sig kæbe
bensbrud efter at være blevet ramt af
bolden på et indstig fra den indiske
markspiller A. V. MANKAD. Bolden
ramte A. H. i ansigtet i opspringet fra
kasterens fodspor.

England 

Pal<istan 
Vedvarende regn på sidstedagen af den 
1. test mellem England og Pakistan be
tød, at kampen ikke blev færdigspillet.
Afbrydelsen skete på et tidspunkt, hvor
sejren kunne gå til hvad side, det skulle
være.

Før femte og sidste dag var englæn
derne 44 points fra sejr med 6 gærder 
nede. Af deciderede gærdespillere havde 
England kun Fletcher tilbage. 

En kendsgerning er det imidlertid, at 
englænderne fik mere modstand af Pa
kistan, end de nogensinde fik af Indien. 

1. test: Uafgjort. Pakistan 285 (M.
Khan 75, S. Nawaz 53, Z Abbas 48, C. 
M. Old 3 for 65, G. G. Arnold 3 for 67)
og 179 (M. Mohammad 43, I. Khan 31,
G. G. Arnold 3 for 36, M. Hendrick 3
for 39, C. M. Old 3 for 34). England
183 (D. Lloyd 48, A. W. Greig 37, A.
P. E. Knott 35, A. Masood 3 for 50,
S. Nawaz 3 for 51) og 238 for 6 (K. W.
R. Fletcher 71 not out, M. H. Denness
58, J. Edrich 44, Z Abbas 3 for 42).
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Juniorture til England en 

forudsætning for fremgang 
Michael Petersson 

skriver om det udvalgte 

danske juniorholds turne i 

Essex i England. 

Det udvalgte danske juniorholds tur
ne i England var ikke just tilsmilet af 
vejrguderne. Solen skinnede på spil
lerne i sammenlagt to timer - da de 
sad og spiste frokost på Trafalgar 
Square! 

En af kampene regnede helt i styk
ker, mens de Øvrige fire blev spillet 
med mindre afbrydelser. 

Det var gode modstandere, de en
gelske arrangører havde fundet frem. 
Vi startede mod et udvalgt hold fra 
grevskaberne Surrey og Kent, og beg
ge kampe tabtes forholdsvis stort. 

Men danskerne fik så megen rutine 
ud af disse matcher, spillet på våde 
græspitche, hvor bolden kommer 
langsomt og helt anderledes end hjem
me, at de to følgende kampe sluttede 
med henholdsvis uafgjort og en sejr. 

Det var ganske vist skolehold, men 
deres standard stod ikke tilbage for de 
to første modstanderes. Det var der
for ærgerligt, at vi ikke fik lov til at 
måle vores styrke i den sidste kamp, 
hvor vi for alvor skulle være spillet 
ind, mod tur-arrangøren, grevskabet 
Essex' udvalgte skolehold, hvor regn 
standsede spillet efter to timer. 

I de første kampe så man alle de 
børnesygdomme, man oplever hver 
eneste gang, danskere debuterer på 
græs. Det manglende benarbejde og 
den ukoncentrerede timing af bolden, 
kastere, der ikke kaster helt op til 
gærdespilleren (og som forøvrigt hel
ler ikke holder retning) og markspil
lere, der ikke går ned i bolden - for
mentlig fordi de har angsten fra de 
danske knoldebaner i sig. 

Men efterhånden, bl. a. inspireret 
af et besøg til en søndagskamp på 
Lord's, udnyttede spillerne bedre den 
teknik, de faktisk har lært, men som 
de benytter for lidt. 

Vi spillede uafgjort mod Brentwood 
School i den tredje kamp. Englænder
ne battede først og lukkede med 192 
for 5. Vort markspil var forbedret, 
men desværre ikke helt godt. Det gik 
bl. a. ud over Steen Thomsen, Glo
strup, som kastemæssigt ikke fik de 
resultater, han havde fortjent. 
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Det danske juniorhold fotograferet i Colchester. Stående fra venstre: Per Andersen, 
Arhus, Steen Thomsen, Glostrup, Torben Olesen, AB, Claus Morild, AaB, Ole Helmer
sen, AB (anfører), Klaus Frederiksen, Svanholm, Ole Seier Andersen, Arhus, og Jan 
Andersen, Viborg. Siddende fra venstre: Peter Dalgaard, Nykøbing Mors, Kim Thorup, 
Svanholm, Bruno Nielsen, Hjørring, Palle Pedersen, Arhus, Ole Mortensen, Svanholm, 
og Jan U/dahl, Svanholm. 

Steen Thomsen forsøgte nemlig at 
gøre det rigtige som kaster. Han ar
bejdede med bolden, såvel i luften 
som i opspringet, hvilket er mere, end 
man kan sige om de fleste danske ju
niorkastere. 

Klaus Frederiksen, Svanholm, hav
de ligeledes fundet ud af vigtighe
den i at kaste langt og var yderst 
Økonomisk med sine leg-cuttere, mens 
keeperen, Jan Uldahl Petersen, Svan
holm, havde to fremragende greb. 

GODT GRUNDLAG 
Vi fik nogenlunde lige så lang tid ved 
gærdet som englænderne. For første 
gang så man dansk gærdespil med 
omtanke. Åbningsgærdet 01e Morten
sen, Svanholm/Claus Morild, AaB, 
skiltes først ved 47. De lagde grun
den, så senere Ole Helmersen, AB, 
og Bruno Nielsen, Hjørring, kunne 
lave en uafsluttet gærdestand på 60, 
der var ved at blive sejrsgivende. 

Det blev dog kun til 181 for 3. 
Bruno Nielsens 44 points blev scoret 
på 32 minutter. 

Efter fem dage på et snusket, ulæk
kert, billigt og beskidt hotel i London, 
hvorfra vi blev kørt ud til kampene, 

slap vi væk fra storbyen og kom til 
Colchester, hvor det danske firma 
Horsens Plastic A/S skabte en helt 
uforglemmelig afslutning på vores 
tur. 

Firmaet har engelsk hovedkvarter 
i Colchester, og allerede i København 
havde direktør C. W. Jacobsen lovet, 
at der ville blive sørget for os. 

Men den overvældende gæstfrie og 
generøse modtagelse, som selskabets 
engelske leder, David Jenkins, gav os, 
havde vi dog aldrig drømt om. 

Vi var uforskammede nok til at 
snuppe den imponerende pokal, som 
Horsens Plastic A/S havde udsat, og 
som er tænkt som en vandrepokal i 
kampe mellem udvalgte danske juni
orhold og Colchester Royal Grammar 
School. 

Opgøret blev det mest inciterende, 
vi spillede. Vi lavede først 85 points, 
hvor Kim Thorup, Svanholm, og -
ganske særligt - Torben Olesen, AB, 
stod for det mest positive. 

BRUNO NIELSEN BLEV 
MATCHVINDER 
Efter at Bruno Nielsen havde taget 
et gærde i sin første over og Ole 



Mortensen et i sin anden - et strålen
de greb i silly mid on af Claus Mor
ild - Øjnede vi en chance. Bruno 
Nielsen kastede sine outswingere 
kombineret med den uventede off
skruer meget præcist og velovervejet. 

Med 6 for 23 på 23 overe blev han 
helt afgjort dansk matchvinder. 

Colchester var ude for 82 points 
- eller 3 points for lidt.

Efter kampen var der ægte cham
pagne i sejrstrofæet og om aftenen 
fornem middag på byens fineste hotel 
for samtlige spillere og ledere. Her 
fik vi alle et sølvkrus med inskription, 
ligesom det danske hold på resten af 
turen fik stillet en bus gratis til rå
dighed. 

Altsammen skænket af David Jen
kins og hans firma! 

Den sidste match - Essex Schools 
- på countybanen i Chelmsford stand
sede regnen efter to timers spil. Om
aftenen var David Jenkins atter vært
for os, denne gang privat.

På sidstedagen nåede vi at se lidt 
af testkampen England-Indien i TV. 

TEKNIK I HØJSÆDET 

Det danske hold bestod - bortset fra 
den efter mange afbud og i sidste 
Øjeblik tilkaldte anfører, Ole Helmer
sen (2. års senior) - af juniorer. AB' -
eren holdt godt sammen på tropperne 
og fik dem til at virke som et hold. 

Som gærdespillere er der først og 
fremmest grund til at fremhæve Ole 
Mortensen, Claus Morild, Ole Beier 
Andersen, Århus, og Torben Olesen. 
Alle bestræbte de sig på at spille lod
ret. Det er også den type spillere, 
der får mest med sig hjem fra en så
dan tur (forøvrigt er det rent spild 
at sende spillere, der ikke bestræber 
sig på at spille korrekt, på DCF-ung
domsture). 

Kastningen varetages fortrinsvis af 
de lidt hurtigere bowlere, Bruno Niel
sen, Steen Thomsen, Klaus Frederik
sen og Ole Mortensen, mens spinbow
lerne havde vanskelige forhold. Mark
spillet blev aldrig rigtigt godt. Største 
lyspunkt var her keeperen, Jan Ul
dahl Petersen. 

Det var kun med nød og næppe 

og med tilskud på 500 kr. fra hver 
spiller (hvilket utvivlsomt medførte 
afbud), at DCF fik taget sig sammen 
til at arrangere denne tur. Synspunk
tet var - så vidt jeg ved - at det in
ternationale behov for juniorerne var 
dækket ind med Hollands-turen. 

Efter mit skøn bør DCF tage en 
principvedtagelse om, at der hvert 
år sendes et juniorhold til England -
og at deltagelsen skal være gratis. Det 
uanset opgaver. 

Allerede nu mener jeg, at den 
hjemlige danske standard bærer præg 
af, at juniorture til England er gen
nemført i de sidste tre år. 

De unge mennesker, der har fun
det ud af, hvilke krav der stilles i 
England, vil være væsentligt bedre 
rustet til at spille på en bjergtop i 
Zaire - eller hvor man nu finder på 
at sende seniorlandsholdet hen, når 
efterveerne fra Canada-turen har lagt 
sig. 

Resultaterne fra turneen bringes på 

resultatsiderne. 

Den danske anfører, Ole Helmersen, smiler lykkeligt som tegn pcl at have vundet det 
imponerende trofæ. Colchesters an/Ører er Steven Edwards. 
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En hyldest til 

danske spillere 

i Colchester 
Overstrømmende brev 

Efter det udvalgte danske juniorholds 
hjemkomst fra turen til Essex, hvor 
holdet bl.a. spillede i Colchester, mod
tog DCFs formand, E. Froulund, det
te brev fra direktør D. R. Jenkins, 
Horsens Plastic A/S: 

»Først må jeg undskylde, at jeg er
tvunget til at skrive dette brev på en
gelsk, men jeg føler, at jeg må be
nytte lejligheden til at sige lidt om 
Deres juniorholds nyligt overståede 
rejse til Storbritannien. 

Desværre var vejret dårligt, og det
te i forbindelse med, at hotellet i Lon
don var beskidt og af lav standard, 
må have været meget skuffende for 
drengene. Det kan ikke have givet 
dem et særlig godt førstegangs-indtryk 
af England. 

Vi var imidlertid meget glade for 
at se holdet i Colchester i .tre dage, 
og jeg håber virkelig, at Horsens Pla
stic's gæstfrihed og den gode cricket 
vil være ting, som de vil huske i man
ge år fremover. 

Selvfølgelig vendte Deres junior
hold hjem med Horsens Challenge 
Trophy, og jeg tror, at det var en 
glimrende måde at slutte turen på. 

Selve kampen mod Royal Gram
mar School var måske ikke »a good 
game« i denne sportsgrens egentlige 
betydning, men det skyldtes det dår
lige vejr. Samtidig tror jeg, at begge 
hold var en smule trætte efter en 
uges turne. 
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MØDTE STÆRKT HOLD 
Sejren var imidlertid fortjent. Det 
danske hold viste en sand kampånd 
til det sidste, og som De formentlig 
ved, tabte Colchester Royal Grammar 
School kun med tre points. 

Når Royal Grammar School spiller 
bedst, er holdet sandsynligvis et af de 
stærkeste i England. På holdet mod 
danskerne var tre drenge, der spiller 
for Essex Schools under 16 XI, to, 
der spiller for Essex Schools Senior 
XI, mens de samme to - skønt de 
kun er 17 år - spiller for Essex Coun
ty under 25 XI sammen med profes
sionelle. 

Disse oplysninger, således at De 
kan bedømme Deres holds standard 
og se, at De kan være yderst tilfreds 
med deres resultater. 

Under en sportslig turne er holdets 
optræden uden for banen af lige så 
stor betydning som selve spillet. I 
denne forbindelse vil jeg godt sige 
et par ord som hyldest til Deres hold. 

»HJERTELIGT VELKOMMEN«
Michael Petersson og Ove Dalsgaard
var det danske hold et par strålende
ledere. Dette, sammen med alle dren
genes høflighed og gode opførsel, har
betydet, at de har vundet mange ven
ner i England. Der vil altid lyde et
»hjerteligt velkommen« til dem i Col
chester, hvad enten det bliver som
sportshold eller på ferie.

Jeg vil naturligvis holde kontakten 
med Michael ved lige, men jeg håber 
også, at DCF vil opretholde forbin
delsen med Horsens Plastic, Colches
ter, som De gerne må betragte som 
Deres »uofficielle hovedkvarter i 
Storbritannien« med henblik på at ar
rangere ture m. v. 

Til sidst ønsker jeg Dem og DCF 
held og lykke med fremtidige cric
ket-aktiviteter, samtidig med at jeg 
glæder mig til turen i 1975, som selv
følgelig må includere Colchester og 
Colchester Royal Grammar School. 

Med venlig hilsen D. R. Jenkins.

Sådan beværtedes 
det danske 
juniorhold i Co/
chester. Kokken 
skærer stegen for, 
mens danskernes 
værter, Mrs. og Mr. 
J enkins samt rektor 
Gardener fra Royal 
Grammar School 
ser til. 

Torben Skov Nielsen 

Officielt: 

KENDELSE 

UDEBLIVELSE UDEN AFBUD 

FRA UDVALGT HOLD 

Torben Skov Nielsen fra Chang, Aal
borg, var udtaget til det DCF XI, der 
den 13. og 14. juli 1974 skulle spille 
mod det australske hold EMU. 

På trods af korrekte tilsigelser og 
aftaler om fælles transport udeblev 
Torben Skov Nielsen uden gyldig 
grund. 

UK og Torben Skov Nielsen har 
haft lejlighed til at udtale sig i sa
gen, hvilket ikke har givet anledning 
til ændring af ovenstående opfattelse. 

Herefter skal bestyrelsen afsige føl
gende 

kendelse: 

I anledning af sin udebliven uden 
gyldig grund idømmes Torben Skov 
Nielsen karantæne vedrørende alle 
DCF-udvalgte hold indtil udløbet af 
sæsonen 1975. 

Herudover tildeles Torben Skov 
Nielsen en alvorlig advarsel, som ved 
senere overtrædelser i 1974 af de gæl
dende regler for spilleres opførsel så
vel på som udenfor banen i forbin
delse med klub- eller forbundskampe 
vil være at betragte som en betinget 
dom på 1 spilledags karantæne. 

Bemærkninger: 

Bestyrelsen har ved bedømmelsen ta
get hensyn til, at der ikke tidligere 
har været bedømt sager af lignende 
karakter. 
Fremover vil forseelser af samme ka
rakter umiddelbart medføre karantæ
nedorn også vedrørende turneringen. 

P.b.v.
E. Froulund,

formand.



Efter kampen mod EMU i Holstebro: 

VI HAR 
langt igen 
Af Roland Wald 

)> Vi har langt igen, venner, vi har 

langt igen, før vi opnår, det vi vil.« 

Disse ord fra en populær dansktop
meloøi kan man passende hæfte på 
dansk cricket efter mødet med EMU 
Club fra Australien i Holstebro den 
13. og 14. juli.

Lige hjemvendt fra en succesrig tur
til Canada faldt et dansk cricket
landshold sammen som et korthus. 
Vi fik ganske vist uafgjort, men det 
resultat har vi ikke megen ære af. 

Ikke uventet var det galt med gær
despillet - som det så ofte er, når 
dansk cricket spiller internationalt. 
Fire-fem af vore mest rutinerede spil
lere svigtede totalt i begge halvlege. 
Det er der selvfølgelig ikke råd til, 
når man spiller mod hold af blot no
genlunde klasse. 

Nuvel, spillerne påberåbte sig spil
Ietræthed efter Canada-turen. Det kan 
nok være, men i så fald havde det 
rigtige været at sende afbud, som an
dre spillere (åbenbart klogeligt) hav
de gjort. 

SAVNEDE TORBEN SKOV 
EMU var ikke verdensmester 

ikke engang på højde med flere af de 
hold, vore spillere mødte i Canada. 
Det var ærlig talt en pauver indsats. 

Henrik Mortensen startede ellers 
med at opnå det, han ville: komme i 
marken. Lovende så det ud i starten, 
da første australske gærde var nede 
for 10 (Trigg grebet på legsiden af 
Erik Vestergaard på Mortensens bow
ling). 

Men herefter gik det ikke så let. 
Mulligan (heldig ganske vist), Hogg, 
Wood og Crane fik stabiliseret spillet, 
således at totalen viste 172 for 4. 

Mortensen brugte sig selv i en uen
delighed (40 overs), men det skal 
medgives ham, at han heller ikke hav
de for mange kort at spille med. 

- Jeg savnede Torben Skov Niel
sen som venstrehånds-kaster, sagde 
han. Havde vi rådet over en sådan ty
pe kaster, ville australierne ikke have 
scoret så mange points. 

Men Torben Skov Nielsen dukke
de - omtalt andet sted i bladet - al
drig op, og Claus Morild, 16-årig ju
niorspiller og søn af Carsten, fik 
chancen. 

EMU burde nok have lukket ved 
te, men valgte at batte tiden ud. En 
time og et kvarter før spilletidens ud
løb var alle ude for 246. 

EN DÅRLIG START 
Af de danske kastere var Carsten 

Morild ene om at imponere. 28,4 
overs og 5 for 34 tyder på klasse. 
Senere skulle det vise sig, at det dan
ske hold også måtte love for AaB
veteranen som gærdespiller. 

Vores start var alt andet end lo
vende. Kravet til at undgå en efter
følgende innings ved gærdet var 147 
points. 

Ved spilletidens udløb på første
dagen viste tavlen 28 for 3. Claus 
Morild, Johan Luther og Leif Busk 
Jensen var ude. 

Vedvarende regn om natten og søn
dag formiddag var allerede på det 
tidspunkt ved at sikre det danske hold 
uafgjort. Men pludselig klarede det 
op. 

Det gjorde det i øvrigt kun for Car
sten Morild og - noget overraskende 
- Erik Vestergaard, der som de ene
ste spillede det spil, de kan.

Nogenlunde lyst så det ud ved 75 
for 5, 93 for 6 og 126 for 7. Men da 
først Carsten Morild var faldet, var 
det nat med det danske spil. 

DCF XI var all out for 137 - eller 
10 points for lidt. 

Medvirkende årsag til det danske 
sammenbrud var fremragende ven
strehånds-bowling fra Wooster. 7 for 
31 på 15 overs! 

Vi måtte til den endnu en gang. 
På det tidspunkt var kun få parat til 
at sætte en krone på de danske chan
cer for at undgå et nederlag. 

Starten var nøjagtig så nedbryden
de som i 1. halvleg. 5 gærder var 
nede for 46 med 1 ½ time tilbage af 
spilletiden. 

Henrik Mortensen kaster 
sig ind over slaggrænsen, 
men forgæves. Han er 
stokket ud af EMUs 
keeper, Payne. Kasteren er 
Wooster, dommeren 
Evald Møller. 

(Foto: Boris L. Andersen, 
Holstebro). 

REGNEN REDDEDE OS 

Men så blev det AaB-veteranerne 
Carsten Morild og Henrik Morten
sen for meget. Førstnævnte nærmest 
tærskede Wooster ud af banen, mens 
Mortensen særdeles klogt Løb poin
tene sammen. 

Herefter lykkedes det danskerne at 
holde tiden ud, således at kampen 
sluttede uafgjort. 

Der kan næppe herske tvivl om, at 
kun regnen, der bevirkede, at spillet 
på andendagen kom i gang en time 
senere end planlagt, reddede dansker
ne fra et nederlag. Spillemæssigt hav
de holdet absolut ikke fortjent et så 
flatterende resultat. 

At Henrik Mortensen bagefter var 
skuffet over en del af sine spillere, 
var ganske forståeligt. Nedenstående 
tal afslører med al ønskelig tydelig
hed, hvem der svigtede. 

Havde det ikke været for Morild, 
der i 1. halvleg scorede næsten halv
delen af pointene, ville det have væ
ret meget pinligt. 

Ingen tvivl: 
»Vi har langt igen ... «

DCF XI-EMU, Australien: Uafgjort. 
EMU 246 (Wood 62, Crane 58, Mulli
gan 46, Hogg 20, Henrik Mortensen 40-
9-101-4, Carsten Morild 28,4-14-34-5,
Ole Isaksson 11-1-25-0, Henrik Flligel
8-0-32-0, Johan Luther 7-0.'..24-1).
DCF XI 137 (Luther 12, Claus Moril<J 
2, Leif Busk Jensen 0, Jens Peter Mor
ild 11, Erik Yestergaard 19, Carsten 
Morild 62, Lars Hansen 2, Henrik Mor
tensen 11, Klau� Buus 2, Isaksson 0, 
Fliigel O not out, Trigg 5-0-5-0, Raw
ling 9-2-33-0, Wooster 15,1-3-31-7, 
Bawden 12-4-32-1, Hutchinson 10-4-20 
-2) og 144 for 7 (Luther 12, Claus Mor
ild 6 not out, Busk Jensen 19, Vester
gaard 11, Carsten Morild 44, Hansen 0,
Mortensen 38 not out, Buus 12, Isaksson
0, Fliigel og J. P. Morild ej inde, Trigg
13-2-29-2, Mulligan 2-1-5-0, Hogg 5-
2-6-0, Rawling 5-0-25-0, Wooster 25-
7-66-5, Bawden 4-2-5-0, Hutchinson 3-
0-6-0).
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Afbruset cha,npagne 
Sådan virkede pokalfinalen, skriver Thomas Petersson 

Så er endnu en pokalturnering afslut
tet med de danske mestre som vin
dere, og vi har endnu en gang fået 
lov til at se vort lille spil på farve
fjernsynsskærmen. 

Og skønt John )dorn må siges at 
have gjort et glimrende og pædago
gisk stykke arbejde for at få en blot 
nogenlunde meningsfyldt udsendelse 
op at stå, må vi atter konstatere, at 
der er langt igen, før udsendelsen 
kommer til at virke »rigtigt«. 

To forhold synes især at være pro
blematiske, nemlig dels at få skåret 
tre timers spil ned til 45 minutters 
reportage, dels at få redigeret og klip
pet de mest interessante småbidder ud 
i løbet af det utroligt korte tidsrum, 
der er mellem kampens afslutning og 
udsendelsens begyndelse. 

DAGEN EFTER? 

Efter min mening ligger der en af
gjort propagandamæssig værdi i disse 
udsendelser, og vel især hvis det kun
ne lykkes at indgive seerne et vist 
indtryk af forløb og spændingsmo

ment i kampen. 

Derfor burde det overvejes enten 
at forlænge udsendelsen, hvilket sik
kert er vanskeligt, eller at forlægge 
den til dagen efter for derved at vin
de tid til at redigere stoffet ordent
ligt. 

Når kampen alligevel ikke kan sen
des direkte, kunne det vel ikke gøre 
noget for den store seergruppe, som 
i forvejen intet kender til spillet, hvis 
kampen først sendes dagen efter. 

Spillemæssigt var kampen - AaB 
153 for 5 og Svanholm II 79 for 4 

. + 30 - nærmest som en flaske af 
»Den gule Enke«, der var blevet truk
ket op en måned før. Mat og uden
brus var finalen i hvert fald sammen
lignet med den Østlige semifinale, hvor
alt blev afgjort på sidste bold.

Ingen virkelige knald, kun få gær
defald fik vi serveret. Ja, denne match 

kunne i lighed med dovent Øl eller -
for at blive i billedet - afbruset cham
pagne kun afstedkomme et par enkel
te opstød af betydning, som begge 
skulle vise sig at være til fordel for 
gæsterne. 

Carsten Morild vandt lodtræknin
gen, hvorved Svanholm II måtte fielde 
på en våd, stor og tung bane med 
Beatles-hårlængde - for at benytte et 
udtryk, der var på alles læber, da po
kalturneringen startede for 10 år si
den. 

FØRSTE STYRKEPRØVE 

Desuden var AaB'erne heldige med 
ikke at få Hardy Sørensen løbet ud, 
før han havde 10, da han og anføre
ren på et tidspunkt dansede Lumbyes 
Champagnegalop på midten af pit
chen. 

Nu fortsatte Hardy til 83 not out, 
hvorefter de unge Svanholm-gærde
spillere skulle op over fir_e points pr. 
over. 

Den gik selvfølgelig ikke, men 79 
for 4 var slet ikke ringe, hvis man 
f. eks. kaster et blik på Skanderborgs
97 for 6 i semifinalen.

Mere interessant end resultatet var 
det i og for sig, at man i denne kamp 
blev vidne til den første, rigtige kon
frontation mellem de aalborgensiske 
mestre og den nye generation hos 
Svanholm, som har vundet alt i ung
doms-cricket de sidste par år, og som 
i nær fremtid kommer til at sætte sit 
præg på klubbens bedste hold. 

At Svanholm II stod temmelig! 
stærkt i denne konfrontation er værd 
at bide mærke i med henblik på de 
kommende år i toppen af vort lille 
spil. 

AaB-Svanholm II: AaB vandt med 
44 points. AaB 153 for 5 (Hardy 
Sørensen 83 not out, Carsten Morild 
30, Erik Vestergaard 25). Svanholm 
II 79 for 4 + 30 (Ole Mortensen 42 
not out, Carsten Morild 2 for 9). 

Cricket rekvisitter 
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Slåhandsker-senior, fineste skind ................. . 

Slåhandsker-senior, bomuld ...................... . 

Skinner-senior, god kvalitet ....................... . 

Træningsbolde, 5 ½ oz læder, dobbeltsyede ..... . 

Andre rekvisitter føres også. - Ring og tal med 

OLE HOCKELKAMP 

fra kr.37,

fra kr. 15,
kr. 50,

fra kr. 12,-

Chemitan a/s . Pedersborg . 4180 Sorø . Telefon (03) 63 01 89 

aften (03) 6330 10 

UHELDIGE 

KAJ ,NØ< 
Tredje gang er lykkens gang. Men 
ikke for Kaj »NØ« Andersen, Ker
teminde, som den 20. juli for tred
je gang i denne sæson stod ansigt 
til ansigt med Koldings kastere. 

De første to gange er Kaj »NØ« 
gået med »andeæg« på første bold. 

Men denne gang skulle der ta
ges hævn, havde Kaj »NØ« svoret. 
Og så gik det hverken værre eller 
bedre, end at han for tredje gang 
blev taget for O! 

- Men der var da fremgang at
spore, sagde Kaj »NØ«. Oe første 
to gange fik jeg kun en bold, den
ne gang blev det til fem bolde. Så 
jeg var lige ved at blive spillet ind. 

Flemming. 

Efterlysning 
Idet jeg takker 44 ædle herrer for 

behageligt samvær og god cricket 

under juniorstævnet i Odense, be

nytter jeg lejligheden til at efter

lyse 1 stk. luftmadras. 

Hvis den skulle ligge i dine skin

ner eller være kommet i klemme 

i dit gennemsnit, så send den til: 

Ib Hansen, 
Stadionvej 30, 

5200 Odense V. 

BENT HENRIKSEN, næstformand og 
spiller i Svanholm, for forskrækket sam
men, da han før pokalfinalen troppede 
op på Jægersborg kaserne for at hente 
pokalen. Mødte redaktøren af dette blad, 
der afleverede pokalen i kampuniform 
med diverse sløring i ansigtet. Ønskede 
sig vist ikke tilbage til kasernetilværel
sen. 

KOLDING IDRÆTSFORENING, syd
jysk klub i mellemrækken midt, er ved 
at være en af de mest »internationale« 
klubber i mellemrækken. Tre spillere 
fra fjerne himmelstrøg svinger i denne 
sæson battet i Kolding. Det er Albert 
Keun, der er fØdt i Malaysia, M. M. 
Gosh, der er fra Pakistan, og Lemmy 
Ferdinandus, som er fØdt på Ceylon. 
For at bevare det internationale snit kan 
det nævnes, at Koldings faste dommer 
er Gerald Thornton, engelsk statsborger, 
som de sidste par år har arbejdet i Kol
ding. Og for at gøre det endnu mere in
ternationalt kan det fortælles, at en af 
de danske spillere, Ole Madsen, har fast 
bopæl i Flensborg. 



A-f ROLA.NO WALD 

MOGENS og FLEMMING SØREN
SEN, tvillinger på Viborgs drengehold, 
er ofte udsat for at blive forvekslet. Un
der drengestævnet i Viborg blev M.S. 
kastet ud. Næste mand ved gærdet var 
F.S., men her brød Esbjerg ind med høj
lydte protester, idet man mente, at det
var Mogens, der kom ind igen - blot
med en anden kasket.

LARS HANSEN, hitter fra Svanholm, 
kan ikke li' at flyve. Udstødte nervøse 
skrig under hjemturen fra New York, 
da et kraftigt uvejr brød løs (uden for 
maskinen). Var heller ikke videre glad 
ved situationen under flyvningen Kø
benhavn-Karup i forbindelse med EMU 
-kampen. Så forskræmt ud under nedtu
ren, da flyet nærmest stod på næsen.

SØREN NISSEN, anfører for Svanholm 
1I m. v., optrådte ikke på holdet i po
kalfinalen mod AaB. Satte sig selv af 
med følgende bemærkning: »Vi må stille 
med et anstændigt hold ... « 

TOMMY MADSEN, hårdtslående Gren
å-spiller, nærmest tærskede bolden ud af 
banen i 2. halvleg af 3. divisionskampen 
mellem Grenå og Esbjerg. Scorede 60 
not out på 30 minutter! 

Østafrilrn 
og Ceylon 
l<ommer til 

Danmark 
i juni 1975, 

DCF-hold 
til Afrika 
året efter 

Kontakten ordnet af 

Erling Froulund 

på ICC
1

s møde i London 

THOMAS PROVIS, nærmere præsenta
tion overflødig, gjorde i ABs 1. divi
sionskamp mod Ringsted come back for 
77. gang - nu efter tre års fravær. Sco
rede 2 points og fik kasteanalysen 6-3-
7-1.

KELD MADSEN, regnskabsfører for 
KBs 1. divisionshold, får også tid til 
selv at spille. Figurerede som åbnings
gærde i KBs 3. divisionskamp mod Svan
holm. Er ikke just hurtigscorende. La
vede 13 points på 2 timer og 12 minut
ter. 

HENRIK LØNHART, AB-spiller der 
ikke har spillet i et år, fik et effektivt 
come back i 3. divisionskampen mod 
Soraner. Lavede 52 points på 1 time. 

KERTEMINDES 3. DIVISIONSHOLD 
satte dansk rekord i »andeæg«, da holdet 
spillede i Hjørring og tabte med en halv
leg og 118 points. I alt 11 gange (6 i 1. 
og 5 i 2. halvleg) måtte en Kerteminde
spiller forlade arenaen uden at have sco
ret. 

IB HOCKELKAMP og JØRGEN SAR
ØE, veteraner på Sorøs 1. divisionshold 
fik i 2. halvleg af kampen mod KB vist, 
at også Sorø kan få del i de mange 
points. Havde en 2. gærdestand på 123. 
I 1. halvleg havde de en 4. gærdestand 
på 9! 

MR. SLANS, alias sportsredaktØr Hans 
Aage Hansen, Fyns Tidende, må have 
misforstået reglerne for internationale 
kampe. Skrev i FT efter førstedagen 
mellem DCF XI og BAOR, at der var 
gode chancer for en dansk triumf efter 
1. halvleg. Sligt er ligesom uden betyd
ning i den sammenhæng.

Østafrika og Ceylon bliver næste 
år helt nye og interessante bekendt
skaber for dansk cricket. På The In
ternational Cricket Conference i Lon
don sørgede DCFs formand, Erling 

Froulund, for disse kontakter. 
Begge nationer kommer hertil i 

forbindelse med World Cup i Eng
land. 

Allerede på nuværende tidspunkt 
er det bestemt, at kampen mod Øst
afrika (spillere fra Kenya, Uganda, 
Tanzania og Zambia) skal spilles over 
tre dage i slutningen af juni. AaBs 
anlæg bliver rammen om landskam
pen. 

Kampen mod Ceylon går over to 
dage. Den skal også spilles i slutnin
gen af juni, men stedet er endnu ikke 
udpeget. 

I august (formentlig) spilles lands
kamp over tre dage i Holland, og en
delig skal det danske landshold spil
le mod Irland i Brøndbyerne. Det bli
ver formentlig i juli. 

TIL ØSTAFRIKA 
På den internationale front skal et 
forstærket ungdomslandshold til Mon
chen Gladbach i Vesttyskland for at 
spille mod BAOR. I den forbindelse 
håber man på at kunne arrangere 

HENRIK MORTENSEN, nybagt lands
holdsanfører, kom med dagens replik på 
førstedagen mellem det udvalgte danske 
hold og EMU, Australien, i Holstebro. 
Sad og drak morgenkaffe i klubhuset, 
da han pludselig udbrød: »Hvem er de 
tre, der kommer der? Nå, det er Jens 
Peter Morild ... « 

TORBEN SKOV NIELSEN, habil all 
round'er fra Chang, har et ualmindeligt 
godt sovehjerte. Seks AaB'ere mødte om 
morgenen den 13. juli (kampen mellem 
det udvalgte danske hold og EMU i Hol
stebro) op på hans adresse for at vække 
ham. Det lykkedes - trods gentagne hØj
røstede forsøg (alle andre i ejendommen 
vågnede Øjeblikkeligt) - ikke. Ved re
daktionens slutning var det endnu ikke 
oplyst, om T.S.N. er stået op. 

yderligere et par kampe - f. eks. mod 
Royal Air Force og regimentshold. 

Også 1976 bliver et stort, interna
tionalt år. Et dansk landshold skal 
på genvisit i Østafrika i slutningen af 
juli/begyndelsen af august. Turen 
kommer til at strække sig over 14-16 
dage. 

Desuden er det givet, at MCC kom
mer til Danmark med et stærkt hold. 
Man vil forsøge at arrangere 3-4 
kampe forskellige steder i landet. 

I 1977 skal vi spille landskamp mod 
Holland hjemme og Irland ude. 

Endelig forbereder man en tur til 
England i jubilæums-sæsonen 1978. 
Turen vil includere en kamp på 
Lord's. 

Som medlem af det internationale 
trænerudvalg forhørte Erling Frou
lund sig endvidere om, hvorvidt der 
er mulighed for at få en engelsk 
landstræner til Danmark i 1975. 

Englænderne kunne ikke give ga
rantier, men lovede til gengæld, at 
egnede, danske emner vederlagsfrit 
kan komme på landstræner-kurser i 
England. 

Chancerne for at få f. eks. en vest
indisk landstræner til Danmark er der
imod bedre. Først og fremmest fordi 
den vestindiske og danske cricketsæ
son ikke falder sammen. Roland.
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Godt indtryk 
af juniorers 
standard 
men fejl er 
der fortsat 
Jørgen Machon om 

landsjuniorstævnet 

MARKSPILLET: 
Det overvejende indtryk var godt, hvil
ket især skyldes, at der blev grebet godt 
og sikkert både ude i marken og inde 
omkring gærdet. Dog kunne man måske 
have ønsket sig lidt mere sikkerhed i 
henseende til holdenes slip-catching. 

Dette kan måske tilskrives den om
stændighed, at de personer, der stod i 
slip, ikke var vant til at stå der, og at 
slip'en i flere situationer ikke stod rig
tigt. 

2. og 3. slip stod for langt tilbage,
hvorved de chancer, der kom i den ret
ning, faldt for kort. Det turde da ellers 
være indlysende, at bremse-effekten må 
være større på et »fedt« snit end på et 
»fint«. Det betyder, at 2. og 3. slip skal
stå tættere på gærdet end 1. slip.

Ude i marken blev der stoppet pænt 
og samlet nydeligt op, men det sænker 
nu den generelle standard, at der et par 
gange blev stukket meget dårligt ind til 
keeperne. Heldigvis blev der da også 
vist eksempler på det modsatte. 

På udvalgte hold må det være et krav, 
at der ikke blot kyles ind i den retning, 
hvor man nu håber, at keeperen befin
der sig. 

Hvad keeperne angår klarede de sig 
ikke så dårligt endda. Naturligvis blev 
der tabt nogle chancer, men det sker jo 
selv for Alan Knott. 

KASTNINGEN: 
Også for denne disciplins vedkommen
de var det overvejende indtryk godt, 
selv om jeg ikke kan tilbageholde et lille 
hjertesuk: Hvorfor kan danske åbnings
kastere dog ikke finde ud af, at det dre
jer sig om at tvinge gærdespillerne til at 
spille hver eneste bold med lodret bat? 

I de to kampe, jeg overværede, kun
ne gærdespillerne i alt for mange til
fælde tillade sig at lægge battet på skul
deren og blot lade bolden passere. Kun
ne den præcision i længde, som de del
tagende kastere opvartede med - og den 
var i det store og hele god - også frem
vises med hensyn til retning, ville dansk 
cricket gå et stort skridt fremad. 

Hvad angår slow-bowlerne efterlod de 
et ganske godt indtryk, i særdeleshed 
fordi de turde bowle helt op til gærde
spillerne og turde give bolden luft. Dog 
virkede det forstemmende at se, hvordan 
det rent taktisk stod til, idet der i alt for 
mange tilfælde enten ikke blev bowled 
til den opstillede mark, eller at denne 
stod forkert. 

Når en langsom offskrue-kaster, der 
skruer omtrent en halv pitchbredde, ka
ster fra venstre og uden en leg-trap, så 
får man sine bange anelser om, hvor
ledes det rent taktisk står til hos ung
domslederne i den pågældendes klub. 
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GÆRDESPILLET: 
Så er vi tilbage ved dansk crickets smer
tensbarn. Ganske vist var det tydeligt, 
at der var sket fremskridt, men det er 
snart på tide, at det går op for alle an
svarlige, at det i længden ikke er muligt 
at frembringe gode gærdespillere alene 
på basis af boldØje og skråske. 

Tendensen viste sig tydeligt, når det 
drejede sig om at spille de langsomme 
kastere, men også overfor de hurtige ka
stere var der mere end en gærdespiller, 
der forsøgte sig på den ovenfor angivne 
måde. Her ligger måske årsagen til åb
ningskasternes dårlige retning gemt. 

Når gærdespillerne ikke mestrer at 
spille kasterne korrekt - med benene 
placeret rigtigt og med lodret bat - så 
ryger de ud, selv om kasterne ikke er 
gode nok. Samtidig animeres kasterne 
ikke til at blive bedre, for »det er jo 
ikke nødvendigt«. 

I øvrigt var det da også muligt at be
vidne godt gærdespil under stævnet. Det 
var oplagt, at der rundt omkring i klub
berne er gjort et stort stykke arbejde, 
men lidt mere vægt på den tekniske side 
af sagen kunne nok i adskillige tilfælde 
være ønskværdigt. 

Jeg ved godt, at det er nærliggende at 
sige, at når bare den pågældende laver 
points i sin række, så er alt godt. Men 
det hænder jo, at vedkommende kommer 
ud for større modstand, end han er vant 
til, og så viser manglerne sig. 

KONKLUSION: 
Dette års landsjuniorstævne giver abso
luf gode løfter for fremtiden, når blot 
man fra ansvarlig side sørger for at 
vedligeholde det en gang påbegyndte. 
Især mener jeg, at det er af afgørende 
værdi, at man hvert eneste år sørger for 
at give vore bedste juniorer og ungdoms
spillere i øvrigt lejlighed til at komme 
udenfor andegården og se, hvordan man 
spiller ude i den store verden. 

Ligeledes skal man give dem mulighed 
for at prøve kræfter med hold, der er 
så meget bedre end de hjemlige mod
standere, at der virkelig bliver lejlighed 
til at lære noget. 

København - Sydjylland/Fyn: Køben
havn vandt med 12 points. København 
221 for 6 (Ole Mortensen, Svanholm, 
100, Thomas Kentorp, AB, 77, Freddy 
Sangild, Herning, 4 for 22). Sydjylland/ 
Fyn 209 (Arne Honore, Esbjerg, 81, Per 
Andersen, Århus, 73, Kjeld Pedersen, 
Kolding, 29, Ole Mortensen, Svanholm, 
5 for 55, Klaus Frederiksen, Svanholm, 
4 for 43). 

Nordjylland - Sjælland: Sjælland vandt 
med 78 points. 
Sjælland 170 (Benny B. Nielsen, Køge, 
37, Per Nielsen, Ringsted, 33, Per Pers
son, Ringsted, 25, Bruno Nielsen, Hjør
ring, 5 for 25) og 56 for 2 (Per Nielsen, 
Ringsted, 23 not out), Nordjylland 92 
(Jens Malfeld, Grenå, 29, Per Nielsen, 
Ringsted, 5 for 16, Bendt K. Hansen, 
Ringsted, 3 for 22) og 149 (Jesper Mor
ild, Hjørring, 27, Peter Dalgaard, Nykø
bing Mors, 26, Jan Thybo, Nykøbing 
Mors, 23, Per Jørgensen, Nykøbing M., 
22, Leif Johansen, Ringsted, 3 for 27). 

3. pladsen:
Nordjylland - Sydjylland/Fyn: Nordjyl
land vandt med 20 points.
Nordjylland 213 (Anders Bjerring,
Chang, 52, Bruno Nielsen, Hjørring, 35,
Claus Morild, AaB, 33, Jan Andersen,
Viborg, 31, Freddy Sangild, Herning, 5
for 65). Sydjylland/Fyn 193 (Erik Lund
Petersen, Kerteminde, 77, Chr. Scheff
mann, Kerteminde, 27, Arne Honore,
Esbjerg, 23, Per Andersen, Århus, 22,
Kjeld Petersen, Kolding, 20, Bruno Niel
sen, Hjørring, 3 for 40, Poul Erik Lar
sen, Hjørring, 3 for 54).

Finale: 
København-Sjælland: København vandt 
med 91 points. 
Sjælland 46 (Steen Thomsen, Glostrup, 
5 for 19, Ole Mortensen, Svanholm, 5 
for 23) og 137 for 7 (Per Persson, Ring
sted, 34 not out, Michael Jørgensen, Kø
ge, 30, Leif Johansen, Ringsted, 26, Per 
Nielsen, Ringsted, 23). København 137 
(Henrik Thomsen, Svanholm 37, Steen 
Thomsen, Glostrup, 26, Morten Astrup
gaard, AB, 23, Leif Johansen, Ringsted, 
4 for 58. Bendt K. Hansen, Ringsted, 
3 for 15). 

Kampene vindes af få spillere 
Glostrup Cricket Clubs drengestævne 
blev afviklet i den første weekend i sko
leferien (22. og 23. juni). Kun fem klub
ber h"avde tilmeldt sig, hvorfor man be
sluttede at spille alle mod alle. 

Stævnet blev for fjerde gang i træk 
vundet af Svanholm (8 points) foran Vi
borg (6 points), Glostrup (4 points), 
Ringsted (2 points) og AB (0 point). 

Tanken med stævnet var, at drengene 
skulle have lov til at spille en masse 

Thor 
Jensen 

cricket på de to dage. Men det blev hur
tigt klart, at man til næste år må ændre 
reglerne, idet udviklingen går den vej, 
at hvert hold har to eller tre virkeligt 
gode spillere, der klarer paragrafferne 
for hele holdet. 

Hos Viborg lagde man mærke til tvil
lingerne Mogens og Flemming Sørensen 
samt Flemming Agerskov, hos Svanholm 
Bjarne K. Jensen og Johnny Pedersen, 
hos Glostrup Karsten Mikkelsen og Jør
gen Nielsen, hos Ringsted Jesper Isak
sen og Per Johansen og hos AB Tony 
Haderslande og Hans H. Moldau. 

Der blev afleveret omkring 1800 bol
de, hvorpå der blev scoret i alt 1920 
points. 

Der var dog også tid til hygge ind
imellem. Drengene fortærede 120 frika
deller med pommes frites og 250 pøl
ser med brød. 

Svanholm fik den første aktie i den 
nye pokal, »Supporters pokalen«, mens 
Johnny Pedersen fra Svanholm af le
derne blev udpeget til at modfage Eigil 
Damgård Pokalen for en overraskende 
god indsats. 

Thor Jensen, Glostrup Cricket Club. 



Krummer i munden 

Atter en gang har vort UK udmærket 
sig ved at udtage et højst besynderligt 
landshold. UK starter med at aflive 
sig selv ved at vælge Henrik Morten
sen til anfører. Et højst besynderligt 
valg, eftersom Henrik Mortensen ikke 
engang er anfører for sit klubhold, 
AaB. 

Som anfører bliver han automatisk 
medlem af UK. Det har vist sig, at 
han har været usædvanlig flink over
for sine klubkammerater, da han på 
diktatorisk måde udtog landsholdet. 

Grunden til, at jeg skriver »på dik
tatorisk måde«, er, at de øvrige UK
medlemmer åbenbart har siddet med 
krummer i munden og ikke har kun
net sige et ord, da Henrik Mortensen 
dikterede landsholdet. 

Jeg nævnte, at Henrik Mortensen 
har været usædvanlig flink overfor 
sine klubkammerater, hvilket ikke kan 
benægtes, idet det lykkedes ham at 
få ikke færre end seks AaB'ere med 
på holdet. Disse er: Henrik Morten
sen, Carsten Morild, Ole Isaksson, 
Hardy Sørensen, Leif Busk Jensen og 
Henrik Flligel. 

AaB er en stærk klub, men har dog 
aldrig haft det så svært som i år. Der-

for mener jeg, det er en skandale, at 
spillere som Leif Busk og Henrik 
Fli.igel blev udtaget. Af hvilken grund 
var de i Canada? 

Leif Busk har i år som åbningsgær
de ikke scoret så mange points sam
menlagt, som mit forslag til lands
holdet, Niels Talbro, har scoret i en 
innings! 

Som åbningsbowler fremfor Fli.i
gel ville jeg have foreslået underteg

nede!! I Fli.igel har i år ikke taget så 
mange gærder, som undertegnede har 
taget i en innings!!! Undertegnede 
har desuden også scoret en del points 
i år. 

Hvad angår valget af Ole Isaksson 
synes jeg også, at han er tvivlsom. 
Han har heller ikke scoret mange 
points i år, men folk siger, at han har 
stor international rutine. Det har Finn 
Nistrup også, og han har til gengæld 
scoret mange points i år. 

Af to rutinerede spillere synes jeg, 
man burde vælge den, der har gjort 
sig mest fortjent, altså Finn Nistrup! 

Hvad rutine angår, har Ole Isaks
son en hel del, men hvad med en 
spiller som Aksel Morild?? Han sco
rede da også mange points for mange 
år siden!!! 

Af andre ting jeg synes, der bØr 
nævnes angående landsholdsudtagel
sen: 

Jørgen Steen Larsen var skadet i 
14 dage før turen. Hvorfor vidste UK 
ikke det? 

Lars Hansen havde på det tids
punkt, da landsholdet blev udtaget, 
ikke scoret ret mange points. 

Holdets overraskelse, Morten Pe
tersson, har absolut gjort sig fortjent 
til holdet, idet han har en masse gode 
resultater, men mon ikke han mang
ler lidt rutine? 

Hvis jeg var i DCFs bestyrelse, vil
le min kommentar til Henrik Morten
sens »landshold« være: »Lad, os sen
de et AaB-hold afsted fremfor et DCF 
-hold«!

Til sidst vil jeg gerne citere en ud
talelse af Henrik Mortensen, som han
gav til Aalborg Stiftstidende, der Øn
skede undertegnede på landsholdet:

» Vi er blevet stærkt kritiseret efter
udtagelsen, men jeg synes, at kritik
ken bør vente, indtil vi har været i
Canada.«

» Troels Nielsen var ganske vist på
tale, men UK (Henrik Mortensen, til

fØjet af undertegnede) fandt ikke, at
han har udviklet sig så meget i New
Zealand, at han kunne spille sig på.«

»Troels Nielsen har vist storform
på det sidste?«

»Nogen går op, og nogen går ned
inden for en kort periode, og jeg me
ner ikke, Chang-spilleren var over
bevisende, da vi udtog holdet, der er
baseret på en stamme af rutinerede
og unge mennesker med fremtid i.«

Denne udtalelse er noget af det
dårligste argument, jeg nogensinde
har hørt. Det er for stupide individer,
og da jeg ikke mener, jeg hører under
den kategori af menneskeracen, vil
jeg betegne det som det rene vås.

Troels Nielsen, 

Chang. 

Landskampe i det skiulte 
Det kan kun være en selvfølge, at 
alle ansvarlige ledere i dansk cricket 
gør sig umage for at informere om, 
hvad der sker inden for vor idræts
gren, således at interessen for cric
ket Øges. 

Det var derfor skuffende og irrite
rende at måtte konstatere, at lands
kampen i Canada, vel nok den største 
opgave et dansk crickethold nogen
sinde har været ude for, i den grad 
skulle forbigås i næsten total ubemær
kethed. 

Ingen af de ansvarlige ledere fandt 
det åbenbart nødvendigt at videregi
ve meddelelser via Ritzaus Bureau 
om landskampens resultat til cricket
interesserede læsere herhjemme, rent 
bortset fra, at en sådan landskamp i 
alle tilfælde da må være tiltrængt PR 
for cricket. 

I absolut ubemærkethed foregik tu
ren dog ikke. Men kun hvis man læ-
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ste Berlingske Tidende, kunne man 
den 4. juli se et referat af landskam
pen i Toronto, eftersom Søren Nissen 
åbenbart var med på turen. 

Det fremgik i Øvrigt ikke af »Cric
ket« nr. 2, side 18, hvor der kun var 
noteret tre turledere. 

Hvis samme Søren Nissen var med 
på turen som udsendt medarbejder 
for Berlingske Tidende med rejse og 
ophold betalt af dette blad, er det 
selvfølgelig klart, at kun den køben
havnske morgenavis skal have glæde 
af Søren Nissens skrivekunst. 

Men var han med i kraft af posten 
som bestyrelsesmedlem i DCF, burde 
han have sørget for dækkende infor
mationer til de videbegærlige cricket
læsere. 

Hvis ikke Søren Nissen havde tid 
eller lyst, så måtte en af de andre le
dere naturligvis have trådt til. Det 
skulle kun glæde undertegnede, om 

DCF's ledelse i fremtiden i lignende 
tilfælde ville være mere opmærksom
me på, at der - foruden andre gøre
mål - også påhviler lederne vigtigt 
informationsopgaver, når man rejser i 
udlandet med landsholdet. 

Jens TjØrnehØj, 
B 1909. 

Opringninger fra forbundet til Rit

zaus Bureau vedrørende kampene i 
Canada ville have kostet mellem 1200 

og 1500 kr. DCF har ikke fundet det 

rimeligt at ofre dette beløb. 

For så vidt angår de lidet skjulte 
angreb på min person skal jeg, selv 
om jeg har meget vanskeligt ved at 

se, at det vedrører Jens TjØrnehØi, 

oplyse, at jeg deltog som medarbej

der for Berlingske Tidende. 

Min deltagelse som korrespondent 
for Berlingske Tidende kom ikke til 

at koste DCF penge. S. Nissen. 



Mærkelig 
udtagelse 
af holdene 
,Syvende< person var do

minerende ved udtagelsen 

I DCFs love, paragraf 8 står der: 
»Bestyrelsen skal for et år ad gan

gen nedsætte et ungdomsudvalg på 3
-5 medlemmer. Bestyrelsen fastsætter
de nærmere regler for udvalgets ar
bejde«.

For 6-7 år siden fandt man ud af, 
at i stedet for at bestyrelsen fandt 
frem til medlemmerne af dette ud
valg - der i Øvrigt efter min mening 
er det vigtigste organ under DCF -
skulle disse, bortset fra formanden, 
udpeges af de ungdomsledermøder, 
der blev afholdt over hele landet. 

Så skulle alt jo være godt, kunne 
man tro, når man, som jeg, ønsker 
mere demokrati indført i forbundet. 

Men go'morn, mine herrer!! 
Da det drengelandshold, der skal 

på turne i Holland, skulle udtages, 
tillod bestyrelsen sig at anmode en 
helt syvende om at finde frem til de 
spillere, der skulle deltage. 

Det er en meget arrogant måde at 
fratage et lovbestemt organ under 
DCF dets indflydelse på. Jeg betrag
ter det som en hån mod folk, der sid
der i ungdomsudvalget, men så san
delig også som en hån mod ungdoms
ledermøderne, der udvælger disse 
folk. 

I sidste nummer af »Cricket« kun
ne man læse, at det holdt hårdt med 
at finde frem til de spillere, der skulle 
deltage på det udvalgte juniorhold til 
Essex. Hvor hårdt det holdt, kan jeg 
kun gisne om. 

Man har i hvert fald ikke følt sig 
nødsaget til at konsultere mig, selv 
om jeg - ifølge turneringsplanen -
repræsenterer det nordjyske distrikt, 
der omfatter nogle af de stærkeste 
ungdomsafdelinger under DCF. 

At jeg siden har kunnet læse juni
orlandsholdet, der også skal til Hol
land, i avisen, og at jeg ikke i dag 
(den 22. juli) - 7 dage før kampens 
afholdelse - har hørt et ord om. det 
udvalgte jyske juniorhold, der skal 
spille mod Reeds School i Viborg, be
kræfter min formodning om, at dansk 
ungdomscricket styres af en selvbe
staltet gruppe i DCFs bestyrelse. 

Poul Sanden, 

Chang. 

Indledningsvis skal det påpeges, at de, 
der vælger de udvalgte ungdomshold, 
naturligvis ikke er »selvbestaltede«, 
men udpeget dertil af DCFs bestyrel
se, der ifølge lovenes paragraf 17 har 
nedsat et ungdomsudvalg. 

Dette ungdomsudvalg udpeger i 
hvert enkelt tilfælde den/de perso
n(er), som skal udtage det enkelte 
hold. 

Poul Sanden omtaler en såkaldt 
»syvende person«. Dette er en besyn
derlig betegnelse for den formentlig
eneste i dette land, der har et kend
skab til samtlige de bedste drenge
spillere herhjemme.

»Den syvende person« (Jørgen
Jønsson) har arrangeret og været in
struktør ved de to drengekurser, der 
er afholdt i år, og har som DCFs sta
tistik-sekretær et godt all round-kend
skab til samtlige ungdomsspillere. 

Desuden kender han de fleste fra 
tidligere års kurser og stævner. 

Poul Sanden har endvidere misfor
stået distriktsungdomsledernes ar
bejdsområde og beføjelser. Derfor en 
kort gennemgang vedrørende dette 
spørgsmål: 

Distriktsungdomsleder-tanken frem
kom i 1967. Tanken var, at man skul
le have fat på nogle mennesker rundt 
omkring i landet, der på lokalt plan 
kunne tage fat og arbejde for ung
domscricket gennem initiativer af for
skellig karakter og derved skabe yder
ligere interesse og tilgang til spillet. 

Dette er også sket på mange må
der. Som et eneste eksempel skal blot 
nævnes indeturneringerne. 

Møderne, hvor distriktsungdomsle
derne vælges, holdes en gang om året 
- nu forud for repræsentantskabsmø
det - og de har givet anledning til 
mange nyskabelser. 

Det har derimod aldrig været tan
ken, at distriktsungdomslederne skul
le danne en ungdoms-UK, hvilket hel
ler ikke har været tilfældet. Kompe
tencen i forbindelse med ungdoms
UK ligger hos det i henhold til love
nes paragraf 17 nedsatte udvalg, som 
ikke er erstattet af distriktsungdoms
lederne. 

Uanset at distriktsungdomsleder
ne - som åbenbart antaget af Poul 
Sandan - ikke automatisk er medlem
mer af dette udvalg og således ikke 
har nogen kompetence, med mindre 
det måtte tildeles dem af bestyre! en, 
til at udtage udvalgte ungdomshold, 
så er det naturligt, at bestyrelsens 
ungdomsudvalg anmoder dem om 
hjælp og rådgivning i mangfoldige 
forhold. Herunder søger råd hos dem, 
når der skal vælges udvalgte ung
domshold. 

At dette sker, vil Poul Sanden kun
ne bekræfte med hensyn til de udvalg
te nordjyske drenge- og juniorhold, 

som han i hØj grad selv har været 
med til at udtage. 

Dette gør Troels Nielsens andet 
steds optrykte læserbrev vedrørende 
nogle af ungdomsudtagelserne højst 
overraskende. Troels Nielsens be
mærkninger skal vi dog i øvrigt und
lade at kommentere. 

DCFs ungdomsudvalg har i år til 
dato valgt 12 hold til forskellige ar
rangementer. At man kan være uenig 
i besættelsen af nogle af pladserne på 
så mange hold, kan vist ikke undre. 
Ej heller er der nogen, som er ufejl
barlig. 

Men hvor gerne man end vil, kan 
det ikke lade sig gøre på et lands- el
ler distriktsdækkende udvalgt ung
domshold at finde plads til alle de 
2-3 dominatorer, som findes på næ
sten hvert eneste klubhold landet over,
og som den energiske og interesserede
klubleder og træner ofte mener, at
man umuligt kan forbigå.

Ved udvælgelsen af spillerne be
stræber udvalget sig på at finde frem 
til spillere, der også i fremtiden kan 
være til nytte for dansk cricket. Et 
gennemgående krav bør være, at de 
har viljen. 

For gærdespillernes vedkommende 
lægges der vægt på, at det tekniske 
så vidt muligt er i orden, og hos ka
sterne søges efter folk, der virkelig 
arbejder med bolden. 

Erfaringen har vist, at de herhjem
me mod svare modstandere ofte 
yderst succesrige »skråskeer« gør en 
ynkelig figur, hvis de udtages til in
ternationale opgaver. 

Det samme er som oftest tilfældet 
med ungdomskastere, der alene base
rer deres kastning på fart. 

Jørgen Morild. 

Erfaringer? 
Ole Christiansen, Frem, havde i 
»Cricket« nr. 2, 1974, et indlæg om
den nye pitch, som er anlagt på Frems
bane. Af artiklen fremgik det, at er
faringerne på det tidspunkt var ret
minimale.

Når dette brev kommer i »Cricket«, 
er det ved at være slut på sæsonen. 

Jeg kunne tænke mig, at Ole Chri
stiansen eller andre, som i sommer 
har prøvet pitchen, ville fortælle lidt 
om dens muligheder. 

At få en nogenlunde konstant pitch 
er vel et af de største ønsker i dan
ske klubber. Og da prisen synes over
kommelig, var der måske basis for 
en lignende pitch i andre byer. 

Og endnu et spørgsmål: Hvordan 
stiller Dansk Cricket-Forbund sig til 
pitchen og dens muligheder som »fast 
inventar« i turneringskampe? 

Flemming Christensen, 

Leck Fischersvej 22, 6000 Kolding. 
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Til redaktøren. 

Redal<tøren 
har forfulgt 
Hjørring IF 
Kære redaktør! 

Det er den almindelige mening her i 
Hjørring, at du med din pen har for
fulgt Hjørring gennem de sidste 3-4 
sæsoner, dels i »Cricket«, dels i for
skellige aviser. 

Men når du begynder at skrive di
rekte usandheder, ja, så kan det gå 
så vidt, at selv en vendelbo bliver 
gal og tager til genmæle. 

Vedr. »Cricket« nr. 2 1974, side 19. 

Referat af kampen Skanderborg
HjØrring. 

I stedet for det skrevne - som ikke 
er korrekt - kunne du passende have 
skrevet: 

»Kampgejst i focus«.
»Skanderborgs anden kamp mod

Hjørring blev både spændende og dra
matisk. Skanderborg blev til sidst 
snydt for 6 lette points af et godt 
kæmpende Hjørring-hold, ført an af 
en velbowlende Klaus Buus. 

Skanderborgs to sidste gærder faldt, 
da der manglede 3 points - en bowled 
og en »ben for«. 

Dommerne, Bjarne Lund Petersen, 
Aalborg, og P. V. Jensen, Arhus, måt
te høre mange ukorrekte, bitre be
mærkninger fra tilskuerne, fordi 4 
Skanderborg-spillere blev dØmt ud 
med »ben for«. 

Hjørring fik en mand (Per Morild) 
dømt ud! 

(Øretæver m. v. blev det da hel
digvis ikke til).« 

Kære Roland! 
Prøv nu også at finde noget pænt 

at skrive om Hjørring. Skriv f. eks., 
at Hjørring spiller det kvikkeste gær
despil i år. 170 points på 2 timer er 
da ikke dagligvarer. 

Med venlig hilsen, 
Mogens Uhrskov, 

formand for 
Hjørring Idrætsforenings 

cricketafdeling. 

PS: Vedr. AaB-AB 1973: 
Som dommer i denne kamp var jeg 
med til at anføre på indberetnings
skemaet, at AaB optrådte usportsligt 
med usømmelig adfærd på banen. Det 

gjorde del Jeg synes nok, at forbun
det skulle have noteret sig dette. 

Til ovenstående indlæg fra Mogens 

Uhrskov skal jeg anføre følgende: 

1) Jeg har aldrig haft - og har hel

ler ikke nu - det ringeste imod Hjør

ring. Ligesom jeg ikke har noget imod

- endsige f orfØlger - nogen anden
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klub. Tværtimod ønsker jeg enhver 

klub alt godt - til gavn for den på

gældende klub i almindelighed og

dansk cricket i særdeleshed.

Nu er det en kendt sag, at Hjør

ring i fjor var involveret i et par uhel
dige episoder, dels ved at benytte 

ulovlige spillere på såvel 1. som 2. di

visionsholdet, dels ved at stille med 

et utal af reserver i forbindelse med 

2. divisionsholdets kampe på Sjælland.

Resultatet blev som bekendt, at hol

det blev tvangsnedrykket til 3. divi

sion. 

Det må vel være på sin plads at 

kritisere de dispositioner, Hjørring 

havde truffet, uden at det af den 

grund skal tages som udtryk for for

følgelse. Hvis der havde været tale 

om engangsforeteelser, kunne man 

have ladet nåde gå for ret. Men når 

man gang på gang handlede i direkte 

strid med DCFs love - og dette end

da på trods af flere advarsler - måt

te det være rimeligt at være endog

meget bestemt i sin kritik.

Som redaktør af »Cricket« føler 

jeg det som både min ret og pligt 

at se med kritiske Øjne på enhver 

klub og spiller. Intet er lettere end at 

skrive rosende og positivt. 

Så længe kritikken holdes på et 

sagligt plan - og det bestræber jeg

mig på altid at gøre - bør ingen (in

casu Hjørring) have grund til at væ

re utilfreds. 

Jeg er i den - synes jeg selv - hel

dige situation ikke at være medlem 

af nogen klub. Det betyder, at jeg kan 

tillade mig at fremføre kritik uden at 

blive beskyldt for partiskhed. 

2) Med hensyn til referatet af kam

pen Skanderborg - Hjørring skal jeg

bemærke, at mine oplysninger stam

mede - som det må være naturligt,

når man ikke selv har mulighed for at

være til stede - fra hjemmeholdets le

der.

At dommerne virkelig var i focus, 

kan der vist ikke herske tvivl om. At 

der på et tidspunkt var Øretæver i

luften, erkendes vist ogsiz af alle. 

Mere end dette har jeg ikke skre

vet. Om tilskuerne er fremkommet 

med bitre, ukorrekte bemærkninger 

hverken vil eller kan jeg tage stilling 

til. Ej heller om »ben for« dommene 

var rigtige eller forkerte. 

Jeg skal på ingen måde betvivle, at 

Hjørring i denne kamp udviste stor 

kampgejst. Det går jeg sandelig ud 

fra, at ethvert hold udviser i hver 

kamp. 

Hvis det modsatte havde været til

t ældet, var der først virkelig grund 

til at omtale det. 

3) Hvad angår AaB-AB kampen i

1973 skal jeg henvise til Erling Frou
lunds svar til Finn Villumsen og AB 

i »Cricket« nr. 2 1974. 

Roland W ald. 

Drengene 
bør have 
længere 
spilletid 
Det var med en lidt flov fornem
melse, mange af deltagerne i årets 
landsdelsstævne for drenge forlod 
Brøndby. 

Årsagen? Der blev spillet alt for 
lidt cricket! 

Til de indledende kampe var der 
afsat 5 timer, til finalen 5½ time, og 
til kampen om 3. pladsen 4 timer, 
skønt man rådede over to baner i to 
dage. 

Man var åbenbart blevet klar over, 
at det kunne knibe med at spille 1. 
halvleg færdig, hvorefter man så delte 
tiden, så begge hold fik lige lang tid 
ved gærdet. 

Det siger sig selv, at alle kampene 
sluttede efter 1. halvleg, nogle af dem 
en time før spilletidens udløb. 

Det byder man udvalgte drenge
hold i tider, hvor der sukkes efter ru
tinerede, unge spillere. Skønt drenge
landsholdet senere på sæsonen skal 
spille en todages kamp mod Holland, 
havde man åbenbart ikke fundet an
ledning til at lade drengene - for en 
gangs skyld - prøve at spille to-halv
legs-kampe. 

I disse kampe skal spillet unægte
ligt tilrettelægges på en helt anden 
måde, end drengene er vant til, lige
som anføreren må blive stillet overfor 
at skulle disponere i situationer, han 
aldrig har været ude for. 

Kampene ved stævnet - ligesom 
ved juniorstævnet i Odense weeken
den før - kunne udmærket have væ
ret fastsat til 8-9 timer. Det ville ved 
stævnet - hvor kun et hold kom til0 

rejsende lørdag - have betydet en 
merudgift til natophold, morgen- og 
middagsmad på hØjt regnet 400 kr. 

Når man tænker på, at stævnet i 
alt har kostet 6-7000 kr., skulle det 
vel være til at overse, når der så kun
ne have været spillet rundt regnet 
dobbelt så meget cricket. Disse 400 
kr. kunne i øvrigt nemt have været 
sparet ved at undlade at premiere det 
vindende hold med slåhandsker. 

Drengene stiller ikke op ved et så
dant stævne for at vinde slåhandsker, 
sportstasker eller andet, men for at få 
lov til at vise, hvad de dur til i kamp 
mod mere kvalificeret modstand, end 
de er vant til i de lokale kredse. 

At stævnet samtidig skulle danne 
grundlaget for udtagelse til landshol
det til Hollands-turen, finder jeg helt 
forkert. 



Det ene hold - det nordjyske - stil
lede op til den første kamp kort efter 
at have afsluttet en otte timer lang 
rejse. Når 33 drenge skal sove i sam
me sal, ved enhver, hvor meget der 
bliver sovet. Nogle få ballademagere 
holdt liv i kludene til omkring ved 3-
tiden. 

Jeg forstår udmærket, at det nord
jyske hold gik helt i opløsning i fina
lekampen mod københavnerne, der 
kunne stille friske og udhvilede op. 

Poul Sanden, 

Chang. 

Drengelandsdelsstævnet i Brøndby 
blev arrangeret stort set med de sam
me spilletider, som blev benyttet ved 
det tilsvarende stævne i fjor i Aal
borg. 

Her gav det ikke anledning til be
mærkninger, heller ikke fra Poul San
den, der var leder for nordjyderne og 
en aktiv kraft ved gennemførelsen af 
stævnet. 

Tre af kampene i år blev spillet på 
samme bane - stadionbanen i Brønd
by - mens den sidste kamp (kampen 
om 3.-4. pladsen) blev afviklet andet 
steds, netop for at skabe en passende 
spilletid til finalen. 

Det tilstræbes ved disse stævner at 
afholde dem således, at deltagerne er 
samlet. Det giver en bedre afvikling, 
mere samling og mere stemning. Af
vikles et sådant stævne, som det f. eks. 
var tilfældet under juniorstævnet i 
Odense, på baner langt fra hinanden, 
går ideen med det hele lidt fløjten. 

De taktiske dispositioner, som Poul 
Sanden mener, at længere kampe hav
de tvunget anførerne ud i, havde for
mentlig kun bestået i at prøve at vin
de - eller tabe - med en halvleg. 

At lade drenge spille kampe af 8-9 
timers varighed (hvilket juniorerne i 
Odense ikke gjorde) ville være at lade 
dem spille et antal timer, som ikke 
engang seniorer kan klare. 

Men kan stævnet næste år arrange
res i en by (f. eks. Viborg), hvor der 
er to baner, følger vi gerne Poul San
den. 

Han skal dog ikke forvente, at to 
drengehold af god standard får mere 
end en enhalvlegskamp under nogen 
omstændigheder. 

Endelig er Sandens bemærkninger 
om drengenes indstilling til et sådans 
stævne smukt tænkte. De er blot ikke 
rigtige. Erfaringen viser klart, at dren
ge, der vinder en turnering - en be
givenhed, som et landsdelsstævne er 
for dem - også forventer en eller an
den form for erindring eller påskøn
nelse. 

!Ørgen Jønsson.

Hvorfor forfølges 

Chang - spillerne? 
Flere Chang-spillere er meget bedre end mange af dem, 

der er blevet udtaget til de udvalgte hold, skriver Troels 

Nielsen. 

Som ungdomstræner i Chang skal jeg 
her benytte lejligheden til at kritisere 
udtagelsen af en del ungdomshold, 
hvor jeg mener, at visse Chang-spille
re er blevet forbigået. 

Den 22. og 23. juni afholdtes i 
Odense et såkaldt junior-landsdels
stævne. Chang havde retfærdigvis få
et udtaget vor bedste juniorspiller, 
Mikael Jensen, men hvorfor er man 
bange for at udtage mere end en 
Chang-spiller til et sådant hold? 

Chang har tre juniorer som faste 
folk på sit 1. divisionshold. Disse tre 
spillere ønskede dog alle at spille på 
førsteholdet. 

Man anmoder trods alt Chang om 
at stille en mand til stævnet. Da vor 
fjerde bedste junior, Morten Skanne
rup, bliver syg, sender vi den femte 
bedste, Anders Bjerring. Her er det 
så, Chang beviser, at man er blevet 
snydt, idet Anders Bjerring bliver top
scorer i en innings med 52 points!!! 

I betragtning af dette, og af at 
Hjørring havde 4 mand med, lugter 
det lidt af Chang-forfØlgelse. 

Den 27. juni sendte DCF et udvalgt 
juniorhold til England uden deltagel
se af en eneste Chang-spiller. Det er 
dog ingen selvfølge, at Chang skal 

have spillere med på et sådant hold, 
men i betragtning af, at Århus har 3 
mand på holdet, mener jeg, at der er 
noget galt. 

Som leder af Changs juniorer vil 
jeg påstå, at vi kan slå Århus med den 
ene hånd i lommen!!! 

Den 29. og 30. juni var der drenge
landsdelsstævne i Brøndby. Chang 
havde helt rigtigt 2 mand med, John 
Tørring og Gert Christiansen. For
uden dem var der afbrud fra en tred
je, meget stærk Chang-spiller, Niels 
Bindslev. 

I sammenhæng med dette stævne 
var der et træningskursus. Ingen 
Chang-spiller skulle deltage i dette 
kursus, skønt 22 af de 44 spillere 
skulle være med. 

På en forespørgsel angående dette 
får man at vide, at spillerne fra nord
kredsen er gode nok!!! Af den grund 
deltog samtlige spillere fra Sydjyl
land!! 

Herefter blev drengelandsholdet 
udtaget. Til stor tilfredshed for Chang 
fik vi en mand udtaget, Niels Bind
slev. 

Der er dog et minus ved dette, idet 
det er den ringeste af de 3 nævnte 
Chang-spillere. Niels Bindslev deltog 
endog ikke i stævnet, og han har hel
ler ikke gjort sig særligt bemærket i 
år (men det gælder måske her som an
dre steder, at det er sidste års præ
stationer, der tæller), hvorimod de to 
andre har gjort sig særdeles godt be
mærket. 

Hvis man havde været i tvivl om, 
hvilken Chang-spiller, der skulle på 
landsholdet, burde man måske have 
ladet dem deltage i det føromtalte 
træningskursus, der var i forbindelse 
med landsdelsstævnet. 

Endvidere skal det nævnes, at der 
på drengelandsholdet er anbragt en 
lilleputspiller, hvilket jeg synes er ri
vende galt, da en spiller som John 
Tørring er forbigået til landsholdet. 

Af dette mener jeg at kunne kon
statere, at der også indenfor ungdoms
UK findes en decideret Chang-forfØl
gelse. Jeg håber, at UK-medlemmer
ne vil læse dette og tage det meget 
kraftigt op til eftertanke. 

Troels Nielsen, 

Chang. 

GØR SOM FORBUNDET 
Lad WAGONS-LITS/COOK blive Deres rejse

bureau 

WAGONS-LITS/COOK 
Vesterbrogade 2A - 1620 København V 
Telefon 01-142747 
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En glimrende ide 

med drengekurser 
Jørgen Jønsson var en strålende instruktør 

En glimrende ide at arrangere kur
sus for drenge i forbindelse med 
landsdelsstævnet! 

11 drenge fra Sydjylland/Fyn og 
enkelte fra Sjælland var af Dansk 
Cricket-Forbund blevet stævnet i 
Dansk Idræts-Forbunds nye højborg 
i Brøndbyøster. Dette spændende 
bygningskompleks skulle være dren
genes tilholdssted de kommende fem 
dage. 

Der blev nu ikke rPt megen tid til 
at nyde lokaliteterne. 

Jørgen lØnsson 

Jørgen JØnsson, der var leder og 
instruktør for arrangementet, var 
nemlig indstillet på, at der skulle be
stilles noget, og at Dansk Cricket
Forbund skulle ha' noget for pengene 
i form af dygtigere drenge. 
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Det er klart, at et kursus på kun 
2½ dag ikke umiddelbart vil kunne 
afspejle nogen bedre spillestyrke hos 
drengene. Men det er også lige så 
klart, at der ikke skal ret mange kur
ser af samme art til, før Jønssons 
energiske og dygtige instruktion vil 
kunne ses i form af bedre og stilmæs
sigt renere cricket. 

Det er i sig selv en stor oplevelse 
at se drenge spille cricket, men der 
er ingen tvivl om, at drengenes, leder
nes og tilskuernes oplevelser ville 
komme det guddommelige nærmere, 
om stilen og teknikken udviklede sig 
proportionalt med interessen. 

Det kan den, når leder og instruk
tør er i orden. 

Det gøres selvsagt ikke kun med 
den rette ledelse og instruktion. 

Der må genklang til fra drengenes 
side. Det var der også. For efter at 
drengene var blevet klar over, at der 
skulle bestilles noget, og at hele re
pertoiret inden for gærdespil, kast
ning og markspil skulle gennemgås, 
var de virkelig oppe på tæerne. 

Og når koncentrationen er til �tede, 
er det forbavsende, hvor let drengene 
kaperer forholdsvis svære detaljer, når 
instruktionen er i orden. 

Der var mange eksempler på rela
tivt små færdigheder hos drengene. 
Men efter en kort og energisk »ene
time« hos Jønsson var grundlaget lagt, 
således at de selv kunne træne videre 
med detaljen. 

Og drengene gjorde det. Der blev 
virkelig gået til sagen fra tidlig mor
gen til sen aften. Det tjener drengene 
til stor ære, men det var også meget 
flinke og interesserede drenge, Dansk 
Cricket-Forbund havde fundet frem 
til. 

Lykkelige er de ledere, der arbej
der med dem til daglig. Jeg selv havde 
oplevelsen i fem dage. 

Henry Kirstein Buhl. 

Næste nummer af »Cricket« 

udkommer medio september. 

>World Cup<
i England

0 

næste ar 
Programmet for den første såkaldte 
» World Cup«, der spilles i England
næste år, er nu færdigt.

De deltagende nationer er England, 
New Zealand, Australien, Vestindien, 
Indien, Østafrika, Pakistan og Sri 
Lanka (Ceylon). 

Turneringen kan næppe med rette 
benævnes verdensmesterskaber. Først 
og fremmest fordi alle cricketspillen
de nationer - heller ikke i en kvalifi
kations-turnering - har fået mulighed 
for at være med. 

Værtsnationen har formentlig fået 
den heldigste lodtrækning. England 
er i gruppe med Indien, New Zealand 
og Østafrika. 

Den anden gruppe består af Austra
lien, Vestindien, Pakistan og Sri Lan
ka. 

De indledende kampe spilles den 
7., 11. og 14. juni på henholdsvis 
Lord's i London, Edgbaston i Bir
mingham, Headingley i Leeds, Old 
Trafford i Manchester, The Oval i 
London og Trent Bridge i Notting
ham. 

Semifinalerne afvikles den 18. juni 
på The Oval og Headingley, mens fi
nalen spilles den 21. juni på Lord's. 

Kampene afvikles med 55 overs til 
hvert hold og maximalt 11 overs pr. 
kaster. 

Roland. 

På grund af overvældende 

stofmængde må reportagen 

fra junior- og drengelandshol

dets tur til Holland vente til 

næste nummer. 

Sidste� 
Juniorlandsholdet vandt to kampe 

og spillede en uafgjort (landskam

pen) på turen til Holland. Dren

gene tabte to kampe (bl. a. lands

kampen) og spillede en uafgjort 

(regn). 



Sådan 
forholder 

■ 

man sig, 
når der 
sl<al søges 
frihed fra 
militæret 
Der har i den seneste tid været en 
række henvendelser til forbundet ved
rørende frihed til idræt. 

Til orientering for klubber og vær
nepligtige spillere optrykkes hermed 
de bestemmelser om idrætsorlov, som 
er indeholdt i pjecen »Idrætsmanden 
og værnepligten« (pjecen kan i øvrigt 
rekvireres fra Forsvarets Gymnastik
og Idrætsinspektør). 

»Udover befalet orlov og omgangs
frihed er der med bestemmelserne for 
idrætsorlov åbnet mulighed for så
kaldt »lejlighedsfrihed« for idrætsud
øvere.« 

Lad det være sagt straks, at denne 

ordning kun gælder for det fåtal af 

indkaldte idrætsmænd, der i konkur

rencer med international deltagelse er 

fundet værdige til at repræsentere de 

danske farver. 

Bestemmelserne herom er fastsat af 
Forsvarsministeriet i »Kundgørelse 
for Forsvaret, B.12 - 1967 « tillige 
med andre former for lejlighedsfrihed. 

Om idrætsorlov er anført følgende: 

NØGLEORDENE 
»Idrætsorlov kan gives til aktive
idrætsfolk til deltagelse i idrætskon

kurrencer af væsentlig betydning for

dansk idræt (internationale stævner,
landskampe, nationale mesterskaber o.
lign.) samt i begrænset omfang til
eventuel fællestræning arrangeret i

forbindelse med forberedelserne til in
ternationale konkurrencer.« 

For at undgå misforståelser skal be
stemmelserne kommenteres i det føl
gende: 

Nøgleordene er: 

1) »Idrætskonkurrencer af væsent

lig betydning for dansk idræt«. Be
stemmelserne for idrætsorlov er såle
des begrænset til kun at omfatte de 
indkaldte idrætsmænd, der i kraft af 
talent, træningsindsats og konkurren
ce-deltagelse med deraf følgende præ
stationer har godtgjort, at de tilhører 
de topidrætsmænd (mandskaber), som 
dansk amatøridræt ønsker at anvende 
i international elite-konkurrencevirk
somhed. 

2) »Kan gives« .
Bemærk her, at idrætsorlov ikke

skal, men kan gives. 
I den tid, ordningen har været gæl

dende, har det imidlertid vist sig, at 
alle instanser, der skal tage stilling til 
idrætsorlov, behandler ansøgningerne 
med velvilje, og at ansøgningerne i 
almindelighed imødekommes, 

- når Dansk Idræts-Forbund (DIP)
(eller anden hovedorganisation) og 
Forsvarets Gymnastik- og Idrætsin
spektør (FOi) går ind for, at den på
gældende deltagelse er af væsentlig 

betydning for dansk idræt, 
- når hans tjeneste ved enheden gi

ver mulighed herfor, d.v.s. at han ikke 
skal deltage i større øvelser eller i løs
ningen af særlige opgaver eller lign., 
samt selvsagt, 

- når hans forhold i tjenesten i øv
rigt er af en sådan karakter, at det 
skønnes rimeligt at anbefale/meddele 
den søgte frihed. 

3) »Aktive«.
Idrætsorlov vil således kun i undta

gelsestilfælde kunne meddeles ledere, 

trænere og instruktører m. fl., og det 
må da være en absolut betingelse, at 
de pågældende skal anvendes ved ar
rangementer af væsentlig betydning 
for dansk idræt. 

4) »I begrænset omfang til eventu
el fællestræning.« 

Det er vigtigt, at unionerne (for
bundene) ved fremsendelse af ansøg
ninger om frihed til fællestræning sø
ger at begrænse sådan frihed til et ab
solut minimum og f. eks. ved fælles
træning af længere varighed kun sø
ger at opnå frihed for de indkaldte 
idrætsmænd til deltagelse eksempelvis 
i: 

- testning,

- undervisning i selvtræning,

- træningsmatcher, som direkte tje-
ner til udtagelse.

ERST ATNINGSTJENESTE 
Idrætsorlov kan opnås - i en eller fle
re perioder - op til i alt 10 tjeneste
dØgn med IØn og uden pligt til efter 
den første samlede tjeneste at forrette 
erstatningstjeneste. 

Ud over de nævnte 10 tjenestedøgn 
kan idrætsorlov fortsat gives, men nu 
uden løn og kun mod, at idrætsman

den afgiver en skriftlig erklæring om, 

at han er indforstået med at skulle 

forrette erstatningstjeneste efter den 

normale hjemsendelsesdato i et antal 

kalenderdøgn, der svarer til det antal 

kalenderdØgn, i hvilke han har haft 

idrætsorlov ud over de første 10 tje

nestedøgn. 

Unionen (forbundet) bØr derfor -
inden fremsendelse af ansøgning om 
idrætsorlov, der vil medføre erstat
ningstjeneste, have sikret sig, at den 
pågældende idrætsmand er indforstå
et med at blive tildelt orlov på denne 
betingelse. 

Han bØr tillige informeres om, at 
hel eller delvis eftergivelse af erstat
ningstjeneste ikke kan forventes imø
dekommet«. 

ANLEDNING TIL 
MISFORST AELSER 
Det vil således praktisk taget altid 
være forbundet - DCF - der skal sø
ge idrætsorlov. 

Klubbernes administrative virke 

indskrænker sig normalt til at omfatte 
bistand til den indkaldte idrætsmand 
ved ansøgning om frihed til al anden 
idrætslig virksomhed, herunder turne
ringskampe. 

Fremgangsmåden er her den, at den 
pågældende idrætsmand selv søger den 
ønskede frihed ved sin enhed på lige 
fod med andre værnepligtige, som sø
ger frihed. 

Attest fra den pågældende klub bør 
foreligge. 

Til slut skal citeres, hvad pjecen 
kalder »forhold, som erfaringsmæs
sigt kan give anledning til misforstå
elser«: 

- »Der kan ikke forlods ansøges

om en række friheder til f. eks. turne

ringskampe - helt eller delvis for en 

sæson. 

- Selv om enkelte kampe i en tur

nering kan være af afgørende betyd
ning for en klubs op- eller nedrykning 
og således er af væsentlig betydning 

for klubben, har FGI ingen mulighed 

for at medvirke til indkaldte idræts
mænds frihed i den anledning. 

- »Private aftaler« mellem en dansk
og en udenlandsk klub bringer ikke 
en ansøgning om frihed op i »FGI
plan« . 

E. Froulund,

formand.
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1. DIVISION

22. juni
Skanderborg - Sorø: Skanderborg vandt
med 7 stående gærder efter færdig kamp.
Sorø 59 og 112, Skanderborg 76 for 0
og 98 for 3.

23. juni 
Chang - B 1909: Chang vandt med 159
points efter 1. halvleg. Chang 210, B
1909 51 og 19 for 0.

Nykøbing Mors - Sorø: Nykøbing Mors 
vandt med 8 stående gærder efter fær
dig kamp. Sorø 124 og 104, Nykøbing 
Mors 203 for 6 og 32 for 2. 

7. juli
Svanholm - Chang: Svanholm vandt m.
55 points efter 1. halvleg. Chang 55 og
17 for 1, Svanholm 110 for 9.

KB - Sorø: KB vandt med 107 points 
efter 1. halvleg. Sorø 30 og 217 for 9, 
KB 137 for 5 og 16 for 4. 

AB - Ringsted: AB vandt med 90 points 
efter 1. halvleg. AB 189, Ringsted 99. 

27. juli
KB - Nykøbing Mors: KB vandt med
53 points efter 1. halvleg. Nykøbing M.
75 og 46 for 1, KB 128 for 7.

28. juli
AB - NykØbing Mors: AB vandt med 7
stående gærder efter 1. halvleg. Nykø
bing M. 131, AB 135 for 3.

Svanholm - B 1909: Kampen afbrudt på 
grund af regn. B 1909 142, Svanholm 
47 for 3. 

Chang - Horsens: Horsens vandt med 
22 points efter 1. halvleg. Chang 115 og 
132 for 5, Horsens 137 for 7 og 30 for 0. 

Ringsted - Skanderborg: Ringsted vandt 
med 9 stående gærder efter 1. halvleg. 
Skanderborg 111 og 90 for 1, Ringsted 
113 for 1 og 83 for 5. 

3. august 
Svanholm - B 1909: Svanholm vandt 
med 5 stående gærder efter 1. halvleg. 
B 1909 97, Svanholm 100 for 5. 

4. august
B 1909 - Horsens: B 1909 vandt med 6
stående gærder efter 1. halvleg. Horsens
112, B 1909 117 for 4.

Chang - Ringsted: Ringsted vandt med 
6 stående gærder efter færdig kamp. 
Chang vandt 1. halvleg. Chang 140 og 60 
for 6, Ringsted 69 for 9 og 133 for 4. 

KB - Hjørring: Hjørring vandt med 45 
points efter 1. halvleg. Hjørring 192, KB 
147. 

AB - AaB: AaB vandt med 76 points 
efter 1. halvleg. AaB 188 for 4, AB 112. 

2. DIVISION

23. juni 
Viborg - Århus: Århus vandt med 136 
points efter 1. halvleg. Århus 227, Vi
borg 91 og 87 for 7.

29. juni
Glostrup - Skanderborg: Glostrup vandt
med 30 points efter færdig kamp. Glo
strup 182 og 115 for 3, Skanderborg 152
og 115.
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Resultater 

30. juni 
Soranerne - Esbjerg: Esbjerg vandt med
9 stående gærder efter færdig kamp. So
ranerne 100 og 159, Esbjerg 182 og 80
for 1.

Herning - Holstebro: Herning vandt 
med 47 points efter 1. halvleg. Herning 
116, Holstebro 69. 

Slagelse - Skanderborg: Slagelse vandt 
med 4 stående gærder efter 1. halvleg. 
Skanderborg 162 og 19 for 0, Slagelse 
165 for 6. 

6. juli
Århus - Silkeborg: Kampen afbrudt på 
grund af regn. Århus 134 for 3. 

Slagelse - Viborg: Slagelse vandt med 
105 points efter 1. halvleg. Viborg 60 og 
92 for 3, Slagelse 165 for 7. 

21. juli 
Skanderborg - Esbjerg: Esbjerg vandt
med 50 points efter 1. halvleg. Esbjerg
108 og 103 for 2, Skanderborg 58.

28. juli 
Herning - Silkeborg: Herning vandt med
47 points efter 1. halvleg. Herning 150,
Silkeborg 147.

4. august 
Glostrup - Soranerne: Glostrup vandt
med 6 stående gærder efter færdig kamp.
Soranerne 95 og 195 for 6, Glostrup 107
for 4 og 185 for 4. 

Skanderborg - Herning: Herning vandt 
med 3 stående gærder efter 1. halvleg. 
Skanderborg 103 og 83, Herning 117 
for 7 og 66 for 7. 

Viborg - Esbjerg: Viborg vandt med 55 
points efter 1. halvleg. Viborg 199, Es
bjerg 144. 

Holstebro - Silkeborg: Holstebro vandt 
med 39 points efter 1. halvleg. Holste
bro 80 og 97, Silkeborg 41 og 84 for 7. 

3. DIVISION

22. juni
KB - Svanholm: KB vandt med 11 p.
efter 1. halvleg. Svanholm 53, KB 64 
for 9.

AB - Ringsted: AB vandt med 109 p. 
efter 1. halvleg. AB 211 for 3, Ringsted 
102 for 9. 

Dronningborg - Grenå: Dronningborg 
vandt med en halvleg og 38 points. -
Grenå 48 og 83, Dronningborg 169. 

Frem - Soraner: Frem vandt med 4 st. 
gærder efter 1. halvleg. Soraner 86, Frem 
90 for 6. 

23. juni 
Nykøbing F. - Næstved: Næstved vandt 
med 69 points efter 1. halvleg. Næstved 
115 og 95 for 4, Nykøbing F. 46. 

Fredericia - Århus: Fredericia vandt 
med 9 stående gærder efter 1. halvleg. 
Århus 90 og 81 for 3, Fredericia 94 
for 1. 

29. juni
Ringsted - Næstved: Ringsted vandt med
7 stående gærder efter 1. halvleg. Næst
ved 148, Ringsted 152 for 3.

KB - Roskilde: KB vandt med 82 points 
efter 1. halvleg. KB 193, Roskilde 111. 

30. juni
B 1913 - Horsens: B 1913 vandt med
7 stående gærder efter færdig kamp.
Horsens vandt 1. halvleg. Horsens 116
for 9 og 103 for 7, B 1913 102 og 123
for 3.

Grenå - Esbjerg: Grenå vandt med 10 
st. gærder efter færdig kamp. Esbjerg 
63 og 115, Grenå 99 og 83 for 0. 

6. juli
AB - Soraner: Kampen afbrudt på grund
af regn. AB 155.

Køge - Frem: Køge vandt med 28 points 
efter 1. halvleg. Køge 194, Frem 166. 

Horsens - Dronningborg: Horsens vandt 
med 35 points efter 1. halvleg. Horsens 
127, Dronningborg 92. 

7. juli
Nykøbing F. - Roskilde: Nykøbing F.
vandt med 31 points efter 1. halvleg.
Nykøbing F. 182, Roskilde 151.

Nykøbing Mors - Fredericia: Fredericia 
vandt med 7 st. gærder efter 1. halvleg. 
Nykøbing M. 135, Fredericia 138 for 3. 

13. juli 
Slagelse - Frem: Frem vandt med 231 
point efter 1. halvleg. Frem 271 for 6,
Slagelse 40.

Horsens - Kerteminde: Kerteminde 
vandt med 19 points efter 1. halvleg. 
Horsens 79 og 86 for 7, Kerteminde 98 
og 31 for 4. 

14. juli 
Køge - Roskilde: Køge vandr med 2 st.
gærder efter 1. halvleg. Roskilde 248
for 9, Køge 253 for 8.

Hjørring - Kerteminde: Hjørring vandt 
med en halvleg og 118 points. Hjørring 
167 for 8, Kerteminde 16 og 33. 

B 1913 - Esbjerg: Esbjerg vandt med 10 
st. gærder efter færdig kamp. Esbjerg 
153 og 25 for 0, B 1913 73 og 101. 

20. juli 
KB - Køge: KB vandt med 69 points
efter 1. halvleg. KB 168 for 8, KØge 99.

21. juli 
Hjørring - Århus: Århus vandt med 69
points efter 1. halvleg. Århus 198 for 7,
Hjørring 129.

Nykøbing M. - Horsens: Nykøbing M. 
vandt med 10 stående gærder efter fær
dig kamp. Horsens 93 og 63, Nykøbing 
M. 150 for 9 og 11 for 0.

27. juli
Soraner - Svanholm: Svanholm vandt
med 132 points efter 1. halvleg. Svan
holm 252 for 7, Soraner 121.

Århus - Dronningborg: Århus vandt 
med 61 points efter 1. halvleg. Århus 
146, Dronningborg 85. 

Nykøbing Mors - Hjørring: Hjørring 
vandt med 61 points efter 1. halvleg. 
Hjørring 160 og 112 for 2. Nykøbing M. 
99 for 8 og 107 for 6. 



28. juli
Kerteminde - Fredericia: Fredericia
vandt med 2 stående gærder efter 1.
halvleg. Kerteminde 173, Fredericia 175
for 8.

Køge - Ringsted: Ingen afgørelse (1. 
halvleg ikke færdigspillet). Ringsted 234 
for 9, Køge 153 for 3. 

3. august
Esbjerg - Århus: Esbjerg vandt med 55

points efter 1. halvleg. Esbjerg 109, År
hus 54.

KB - AB: AB vandt med 6 stående gær
der efter 1. halvleg. KB 56 og 105 for 
9, AB 59 for 4 og 16 for 1. 

Soranerne - Ringsted: Soranerne vandt 
med 96 points efter 1. halvleg. Soraner
ne 147, Ringsted 51. 

Slagelse - Roskilde: Slagelse vandt med 
9 stående gærder efter færdig kamp. 
Roskilde 101 og 130 for 5, Slagelse 133 
og 110 for 1. 

4. august
Nykøbing F. - Frem: Kampen stoppet
på grund af regn. Frem 120, Nykøbing
F. 22 for 0.

Køge - Svanholm: Svanholm vandt med 
95 points efter 1. halvleg. Svanholm 193, 
Køge 98. 

MELLEMRÆKKEN 

Dronningborg har trukket sit hold fra 
videre deltagelse i mellemrækken, kreds 
33. Ifølge turneringsreglementets para
graf 10, stk. 13 vil ingen af de kampe,
klubben har deltaget i, blive betragtet
som spillet.

22. juni
Chang - AaB: Chang vandt med 10 st.
gærder efter færdig kamp. AaB vandt 1.
halvleg. AaB 107 for 8 og 18 for 9, 
Chang 103 og 26 for 0. 

Svanholm - Køge: Køge vandt med 63 
points efter 1. halvleg. Køge 221 for 8, 
Svanholm 158. 

Svanholm - Køge: Køge vandt med 63 
points efter 1. halvleg. Køge 221 for 8, 
Svanholm 158. 

23. juni 
Kolding - Skanderborg: Kolding vandt
med en halvleg og 83 points. Skander
borg 30 og 19, Kolding 132 for 6.

Kolding - Skanderborg: Kolding vandt 
med en halvleg og 83 points. Kolding 
136 for 6, Skanderborg 30 og 19. 

29. juni
Skanderborg - Kolding: Kolding vandt
med 39 points efter 1. halvleg. Kolding
152, Skanderborg 113.

30. juni
Køge - Glostrup: Glostrup vandt med
8 st. gærder efter færdig kamp. Glostrup
153 og 35 for 2, Køge 58 og 126.

Ringsted - Roskilde: Ringsted vandt m. 
4 st. gærder efter færdig kamp. Roskilde 
vandt 1. halvleg. Roskilde 98 for 8 og 
73 for 8, Ringsted 58 og 117 for 6. 

13. juli
Skanderborg - B 1913: Skanderborg
vandt med 224 points efter 1. halvleg.
Skanderborg 278 for 9, B 1913 54 for 6.

21. juli
Køge - Ringsted: Køge vandt med 4
points efter 1. halvleg. Køge 157, Ring
sted 153.

27. juli
Roskilde - Køge: Køge vandt med en
halvleg og 82 points. Køge 246 for 5,
Roskilde 53 og 111 for 9.

3. august
Ringsted - Svanholm: Udsat.

Skanderborg - B 1909: Udsat. 

AaB - Chang: AaB vandt med en halv
leg og 51 points. AaB 151 for 6, Chang 
39 og 61. 

Dronningborg - Herning: Dronningborg 
trukket. 

A-RÆKKEN

19. juni
Ringsted - Næstved: Næstved vandt med
1 st. gærde. Ringsted 61, Næstved 84
for 9.

10. juli 
Frem - Glostrup: Glostrup vandt med
91 points. Glostrup 160 for 8, Frem 69
for 8.

14. juli 
Dronningborg - Nykøbing M.: Kampen
afbrudt på grund af regn. Nykøbing M.
55 for 1. 

16. juli
Svanholm - AB: AB udeblev.

17. juli
Ringsted - Roskilde: Kampen afbrudt
på grund af mørke. Roskilde 137 for 9,
Ringsted 62 for 7.

20. juli
Kerteminde - Kolding: Kolding vandt
med 1 stående gærde. Kerteminde 133,
Kolding 134 for 9.

23. juli
Glostrup - Svanholm: Svanholm vandt
med 47 point. Svanholm 188 for 5, Glo
strup 141.

24. juli
AB - Frem: AB vandt med 4 point. AB
71, Frem 67.

Soraner - Glostrup: Soraner vandt med 
4 points. Soraner 121, Glostrup 117. 

28. juli
Roskilde - Sorø: Stoppet p.g.a. regn.
Roskilde 152, Sorø 27 for 2.

JUNIORRÆKKERNE 

Silkeborg har trukket sit hold fra vi
dere deltagelse i juniorrækken, kreds 43. 
Samme regel er gældende her. 

20. juli
Hjørring - Chang: Hjørring vandt med
7 points efter 1. halvleg. Hjørring 73 og
77 for 4, Chang 66 og 35 for 4.

30. juni
Silkeborg - Kerteminde: Kerteminde
vandt med 10 gærder efter færdig kamp.
Silkeborg 91 og 41 for 6, Kerteminde
98 for 6 og 42 for 0.

28. juli
Nykøbing Mors - Dronningborg: Nykø
bing Mors vandt med 7 gærder efter
færdig kamp. Dronningborg 75 og 60,
Nykøbing M. 95 for 1 og 44 for 3).

4. august
Roskilde - Slagelse: Slagelse vandt med
35 points efter 1. halvleg. Slagelse 131,
Roskilde 96.

Esbjerg - Århus: Esbjerg vandt med 70 
points efter 1. halvleg. Århus 91, Esbjerg 
151 for 2. 

DRENGERÆKKERNE 

9. juni
Ringsted - AB: Ringsted vandt med 106
points efter 1. halvleg. AB 62 og 43 for
6, Ringsted 168 for 4.

13. juni
Frem - Glostrup: Glostrup vandt med
10 gærder efter færdig kamp. Frem 72
og 29, Glostrup 78 for 0 og 27 for 0.

15. juni 
Esbjerg - Kolding: Esbjerg vandt med
en halvleg og 9 points. Kolding 62 og
30, Esbjerg 101 for 6.

Holstebro - Skanderborg: Skanderborg 
vandt med 10 gærder efter færdig kamp. 
Holstebro 6 og 17, Skanderborg 22 for 1 
og 1 for 2. 

B 1913 - Husum: Husum vandt med 71 
points efter 1. halvleg. Husum 125, B 
1913 54 og 85 for 4. 

Kerteminde - Husum: Husum vandt med 
66 points efter 1. halvleg. Husum 101, 
Kerteminde 35 og 85 for 3. 

16. juni
Køge - AB: AB vandt med 52 points
efter 1. halvleg. AB 89, Køge 37 og 69
for 3.

Viborg - Nykøbing M.: Viborg vandt 
med 6 gærder. Nykøbing M. 113, Vi
borg 121 for 4. 

Sorø - Glostrup: Glostrup vandt med 
en halvleg og 34 points. Glostrup 129 
for 2, Sorø 62 og 33. 

17. juni
Svanholm - Frem: Svanholm vandt med
en halvleg og 58 points. Svanholm 99
for 2, Frem 23 og 18.

20. juni
Ringsted - Sorø: Ringsted vandt med 9
gærder. Sorø 50 og 34, Ringsted 55 for
3 og 34 for 1.

23. juni
AaB - Hjørring: Hjørring vandt med 48
points efter 1. halvleg. AaB 35 og 53
for 5, Hjørring 83.

20. juli
Hjørring - Chang: Chang vandt med 2
stående gærder efter 1. halvleg. Hjørring
66, Chang 69 for 8.

LILLEPUTRÆKKERNE 

11. maj
Kolding - Esbjerg: Esbjerg vandt med
22 points efter 1. halvleg. Esbjerg 92,
Kolding 70.

23. maj
Sorø - KB: KB vandt med en halvleg og
1 point. Sorø 61 og 21, KB 83 for 3.

Skanderborg - Kolding: Kolding vandt 
med 5 gærder efter 1. halvleg. Skander
borg 40, Kolding 41 for 5. 
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Ringsted - Svanholm: Ringsted vandt 
med 8 gærder efter l. halvleg. Svanholm 
75, Ringsted 79 for 2. 

Esbjerg - Kolding: Esbjerg vandt med 4 
gærder efter l. halvleg. Kolding 56, Es
bjerg 58 for 6. 

AaB - Viborg: AaB vandt med 10 gær
der efter færdig kamp. Viborg 26 og 20, 
AaB 27 for 3 og 21 for 0. 

Chang - Århus: Chang vandt med 17 
points efter l. halvleg. Chang 103 for 6, 
Århus 86. 

Viborg - Nykøbing Mors: Tabt af Vi
borg, der brugte en ikke spilleberettiget 
spiller. Viborg 77, Nykøbing M. 72. 

25. maj
Fredericia - Esbjerg: Esbjerg vandt med
9 points efter l. halvleg. Esbjerg 58 og
37 for 2, Fredericia 49.

Glostrup - Ringsted: Ringsted vandt med 
en halvleg og 14 points. Ringsted 84, 
Glostrup 15 og 55. 

Svanholm - Køge: Svanholm vandt med 
10 gærder efter færdig kamp. Køge O og 
28, Svanholm 27 for 4 og 3 for 0. 

26. maj
Viborg - Århus: Århus vandt med 7 gær
der efter l. halvleg. Viborg 97 for 1, År
hus 101 for 3.

1. juni
AaB - Århus: AaB vandt med en halv
leg og 66 points. AaB 128 for 6, Århus
46 og 16.

3. juni
Esbjerg - Skanderborg: Skanderborg
vandt med 54 points efter l. halvleg.
Skanderborg 116, Esbjerg 62.

5. juni
Nykøbing M. - Århus: Nykøbing M. 
vandt med 10 points efter 1. halvleg. År
hus 30, Nykøbing M. 40. 

Sorø - AB: Tabt af AB, der brugte ikke
spilleberettigede spillere. Sorø 28 og 61, 
AB 68 og 23 for l. 

8. juni
Fredericia - Kolding: Kolding vandt med
5 points efter l. halvleg. Kolding 34 og
29 for 1, Fredericia 29.

9. juni 
Køge - Frem: Frem vandt med 6 gær
der efter færdig kamp, l. halvleg endte
uafgjort. Køge 18 og 41, Frem 18 for 1
og 51 for 4.

Ringsted - AB: Ringsted vandt med en 
halvleg og 75 points. AB 11 og 34, Ring
sted 70 for 4. 

16. juni
Sorø - Glostrup: Glostrup vandt med
8 st. gærder efter 1. halvleg. Sorø 52,
Glostrup 59 for 2.

19. juni
Frem - KB: KB vandt med 33 points ef
ter 1. halvleg. KB 89 for 7, Frem 56.

Afleveret til postvæsenet den 13. august 1974 

22. juni
AaB - Nykøbing M.: AaB vandt med en
halvleg og 49 points. AaB 102 for 8,
Nykøbing M. 40 og 13.

23. juni
Skanderborg - Fredericia: Skanderborg
vandt med 8 gærder efter færdig kamp.
Fredericia 12 og 13, Skanderborg 13 for
2 og 13 for 2.

3. august
Århus - Viborg: Viborg vandt med 124
points efter l. halvleg. Viborg 173, År
hus 49.

PRIVATE KAMPE 
25. maj
B 1913 - Esbjerg III: Esbjerg vandt med
4 stående gærder efter l. halvleg. B 1913
115, Esbjerg 116 for 6.

Horsens - Royal Electrical and Mecha
nical Engineers (REME): REME vandt 
med 4 stående gærder (30 overs). Hor
sens 95 for 8, REME 96 for 6. 

Horsens - Royal Corps of Transport 
(RCT): Kampen afbrudt p.g.a. regn. -
Horsens 127 for 8, RCT 60 for 0. 
RCT - REME: REME vandt. 

1. juni
Esbjerg - Rison: Uafgjort (stoppet af
regn). Esbjerg 219 for 6, Rison 45 for 3.

3. juni
Århus - Stockholm C. C.: Uafgjort. -
Stockholm 149 for 7, Århus 140 for 8.

4. juli
Herning - Erratics: Erratics vandt med
70 points (30 overs). Erratics 151, Her
ning 81 for 7.

20. juli
Århus - Reed's School, junior: Reed's
School vandt med 7 stående gærder.
Århus 62, Reed's School 63 for 3.

21. juli 
Glostrup - Esbjerg (ungsen)junior): Glo
strup vandt med 6 gærder. Esbjerg 93
og 133, Glostrup 137 for 2 og 93 for 4.

22. juli
Køge - Esbjerg (ungsen./junior). Køge
vandt med 84 points. Køge 172 for 9,
Esbjerg 88.

24. juli
Ringsted - Esbjerg (ungsen)junior:
Ringsted vandt med 36 points. Ringsted
94, Esbjerg 58.

Herning - Reed's School (junior): Reed's 
School vandt med 7 points. Reed's 
School 102, Herning 95. 

25. juli
Svanholm - Esbjerg (ungsenJjunior:
Svanholm vandt med 44 points. Svan
holm 197 for 5, Esbjerg 153.

28. juli
Komb. jysk juniorhold - Reed's School:
Reed's School vandt med 5 stående gær
der. Jylland 91, Reed's School 92 for 5.

POKALSEMIFINALE: 
5. juni
Svanholm II - AB: Svanholm II vandt
med 2 points. Svanholm II 86 plus 30,
AB 114.

RESULTATER FRA ESSEX 

Surrey v. DCF: Surrey vandt med 6 stå
ende gærder. 

DCF: 86 (Ole B. Andersen 28, Bruno 
Nielsen 15, Per Andersen, Århus, 11). 

Surrey: 87 for 4 (Ole Mortensen 3 for 
34). 

Kent v. DCF: Kent vandt med 6 stå
ende gærder. 

DCF: 54 (Kim Thorup 12, Claus Mor
ild 11, Ole Mortensen 10) og 104 for 5

(Ole Mortensen 29, Claus Morild 27, 
Torben Olesen 26, Ole B. Andersen 17•). 

Kent: 151 for 4 (Ole Mortensen 2 
for 23, Steen Thomsen 2 for 50). 

Brentwood Schools v. DCF: Uafgjort. 

Brentwood 192 for 5 (Klaus Frederik
sen 2 for 23). 

DCF: 181 for 3 (Ole Mortensen 54, 
Bruno Nielsen 44•, Ole Helmersen 34', 
Claus Morild 29, Per Andersen 14). 

Colchester R.G.S. v. DCF: DCF vandt 
med 3 points. 

DCF: 85 (Torben Olesen 37, Kim 
Thorup 19, Klaus Frederiksen 11). 

Colchester: 82 (Bruno Nielsen 6 for 
23, Ole Mortensen 2 for 29). 

Essex C.A. v. DCF: Stoppet på grund 
af regn. 

Essex: 77 for 3 (Klaus Frederiksen 2 
for 29). 

BENT ROSSEN, talentfuld AB-spiller 
og -keeper, blev degraderet til 3. divi
sionsholdet før kampen mod Ringsted. 
Tog hævn ved at score 121 not out. 

BØRGE JENSEN, veltjent kæmpe fra 
Hjørring, havde formidabel succes i ka
sterens rolle, da vendelboerne havde be
søg af Kerteminde. Tog 5 gærder for 11 
points på 6 overs - heriblandt et hat
trick. 

SVEND GEHRS, sportsjournalist i Dan
marks Radio, ærgrede sig efter optagel
sen af en del af kampen mellem EMU 
og et udvalgt dansk hold i Holstebro. 
Kameraet stod lige præcis stille, da Erik 
Vestergaard, Lars Hansen og Henrik 
Mortensen »gik«. Måtte nøjes med at 
»fange« Jens Peter Morilds farvel.

OLE CHRISTIANSEN, initiativrig spil
ler for Frem, havde den ene hånd lidt 
for langt fremme i 3. divisionskampen 
mod Køge. Brækkede en finger i et for
søg på at gribe en Køge-spiller ud, såle
des at han måtte gå med gips i hele 
juli. Eneste trøst: et fuldført greb! 

KELD HØRBY, ex-Sorø-, nu Køge-spil
ler, kunne knapt løfte armen efter mel
lemrækkekampen mod Svanholm. Ka
stede 64 overs med resultatet 2 for 52 
til fØlge. Meget pudsigt kastede han ik
ke en eneste maiden-over. 

BENNY HANSEN, utraditionel B 1913 
-spiller, noterede sig for et hat-tri<:k i
mellemrækkekampen mod Skanderborg.
Hædres ifølge Ib Hansen med »redaktø
rens udgydelser« i form af abonnement
på »Cricket«.

Wilh. Burmesters Bogtrykkeri AIS - Aalborg 




